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1.0 Forord 
 
John F. Kennedy Instituttet præsenterer hermed sit 4. virksomhedsregnskab. Det indeholder med udgangspunkt i 
overordnede målsætninger, interne forskningsplaner og hovedformål en redegørelse for de faglige resultater og 
ressourceanvendelsen. I årets løb er der udarbejdet en udviklingskontrakt, som indgås med Den Sociale Sikrings-
styrelse med virkning fra januar 2001, og som tager udgangspunkt i en gennemført konsulentundersøgelse og en 
af direktionen udarbejdet strategiplan.  
 
 
2.0 Beretning 
 
2.1 Virksomheden 
 
John F. Kennedy instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet.  
 
Mission:  
Instituttets overordnede formål er forbedring af diagnostik, behandling, rådgivning og forebyggelse af medfødt be-
tydelig og varigt nedsat funktionsevne, specielt psykisk udviklingshæmning, gennem forskning og udvikling af nye 
behandlingsmetoder med såvel medicinsk som socialpædagogisk sigte. Instituttets særkende er en tæt integration 
mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling, understøttet af forskning på internationalt plan. Hele spektret 
fra funktionsnedsættelsens genetiske og biologiske baggrund til sociale og psykologiske aspekter belyses og un-
derstøttes.  
 
Vision:  
John F. Kennedy Instituttet ønsker at fastholde og udbygge et intenst samspil af forskning med patientråd-
givning og -behandling. John F. Kennedy Instituttet ser sig som et forbillede for, hvordan opgavevaretagelsen 
udvikles og praktiseres for en gruppe klienter med behov for livslang støtte på grund af betydeligt og varigt nedsat 
funktionsevne. John F. Kennedy Instituttet skaber herved en særlig synergieffekt til gavn for såvel patientbehand-
ling som forskning. 
 
På forskningsområdet vil instituttet fortsætte med at realisere den programbaserede forskningsindsats på et højt 
kvalitetsniveau. John F. Kennedy Instituttet ønsker såvel nationalt som internationalt at fastholde og udbygge net-
værket og forskningsmæssige kontakter og samarbejder. Herigennem og ved publicering og anden formidling ved-
ligeholdes instituttets omdømme som forskningsmiljø af høj kvalitet. På denne baggrund vil instituttet styrke arbej-
det for at tiltrække og fastholde velkvalificerede forskere og forskningsstuderende med stort potentiale. Endelig vil 
instituttet med udgangspunkt i et stærkt forskningsmiljø fortsat arbejde på at tiltrække eksterne forskningsmidler. 
 
Endvidere er det ønsket at fastholde og udvikle instituttet som en virksomhed, hvor klienter/patienter og pårørende 
kan få medicinske og socialpædagogiske ydelser af høj kvalitet, som er rettet mod brugerens behov. Instituttet vil 
tilbyde en mangesidet og helhedsorienteret indsats for at forebygge betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, spe-
cielt psykisk udviklingshæmning. Tilbudet til patienter og pårørende skal være fleksibelt og udviklingsorienteret 
med udgangspunkt i og fokus på den enkelte patients og pårørendes individuelle behov, muligheder og ressourcer. 
 
I et bredere perspektiv ønsker John F. Kennedy Instituttet at være kendt i offentligheden for at udføre såvel forsk-
ning på højt niveau som dygtigt, professionelt og engageret medicinsk og socialpædagogisk arbejde af stor sam-
fundsmæssigt værdi. Offentlighedens kendskab til instituttet skal især være båret af instituttets formidling af veldo-
kumenteret information om instituttets resultater. 
 
John F. Kennedy Instituttet ønsker at være kendt for visionær, effektiv og resultatorienteret ledelse, som forvalter 
samfundsmæssige midler med størst muligt effekt og kvalitet, og hvor medarbejderne har en klar forståelse af, 
hvorledes deres arbejde bidrager til instituttets resultater. 
 
Forskningsområder: 
Instituttet har siden oprettelsen i 1967 haft en selvstændig national rolle som forsknings- og behandlingscenter for 
PKU (Føllings sygdom)1 og resultaterne på dette område har givet instituttet en international placering.  
 
Også på andre områder har instituttets forskning haft international gennemslagskraft, bl.a. vedrørende Menkes 
sygdom, en defekt i kobbertransportstofskiftet.  
 

                                            
1 PKU eller Føllings sygdom er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet medfører mental retardering (psykisk udviklings-

hæmning). 
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Instituttet deltager i uddannelse af forskere, og har et vidt forgrenet tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med 
institutioner i såvel ind- og udland. Den viden, som skabes gennem forskning danner basis for højt specialiseret 
rådgivning og behandling samt markedsføring af  laboratorieanalyser. 
 
Forskning- og udviklingsaktiviteterne  er organiseret på følgende programområder. 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet2 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer3 
3. Reproduktion, vækst og udvikling 
4. Fejl i energistofskiftet4, samt 
5. Fejl i metalstofskiftet5  
 
Hertil kommer programområdet: diagnostisk service. Området er hovedsageligt finansielt organiseret som ind-
tægtsdækket virksomhed. 
 
Instituttet består af tre samarbejdende afdelinger: Biokemisk afdeling, Klinisk genetisk afdeling med kromosomla-
boratorium og Neuropædiatrisk afdeling. Til afdelingerne er knyttet en administrations- og serviceafdeling. 
 
Den samlede virksomhed er tilrettelagt med vægt på såvel forskning som klientbehandling, idet faglig sammen-
hæng og synergieffekt mellem virksomhedens dele tilstræbes.  
 
 
2.2 Analyse af vigtigste mål og resultater 
 
For år 2000 blev der af direktionen sammen med bestyrelsen opstillet følgende resultatmål jf. virksomhedsregn-
skabet for år 1999:  
 
a) Opstilling og udarbejdelse af resultatkontrakt med henblik på afklaring af instituttets strategi 
b) At udbygge aktiviteterne omkring kerneområderne PKU, fragilt X syndrom, og medfødte sygdomme i energi-

stofskiftet både på den forskningsmæssige, rådgivningsmæssige og behandlingsmæssige side 
c) Opfyldelse af delmålene for instituttets 3-årige forskningsplan, herunder metodeudvikling og publicering 
d) At arbejdet i de 4 personalepolitiske udvalg færdiggøres og en folder som beskriver instituttets personalepolitik 

udarbejdes 
e) At videreudbygge arbejdet med kvalitetssikring, herunder niveauet for akkreditering i laboratorievirksomheden 
f) IT-implementering af Windows 2000 samt forberedelse af nyt patientregistreringssystem 
g) Videreudvikling af hjemmesiden på internettet 
h) Fastholdelse af overskud i indtægtsdækket virksomhed ved nye og forbedrede analysetilbud 
 
Ad a) 
Målopfyldelse: Der er udarbejdet en udviklingskontrakt og en strategiplan. 
 
Instituttet har i løbet af året gennemgået en  konsulentundersøgelse med fokus på organisation, ledelse, admini-
stration og økonomistyring og sammen med Den Sociale Sikringsstyrelse udarbejdet en udviklingskontrakt, som 
træder i kraft pr. januar 2001. Der er udarbejdet en strategiplan, som indgår i udviklingskontrakten. Fokus for ind-
satsområder de nærmeste år er især det administrative område med forbedring af administrative rutiner, økonomi-
styring, samt forbedring af rapportering. Udviklingskontrakten skal efter en 2-årig periode danne basis for en egent-
lig resultatkontrakt, bl.a. med opstilling af velegnede indikatorer for resultatmåling.  
 
Den relativt korte tidsfrist for og omfanget af ovennævnte tiltag har medført en ikke ubetydelig administrativ belast-
ning af ledelse og medarbejdere, især administrationsafdelingen. Institutionens størrelse taget i betragtning har 
dette betydet en vis afmatning af øvrige aktiviteter, som vil kunne registreres såvel for år 2000 som kommende år. 
Af instituttets samlede ansatte på 70 medarbejdere har således mindst 10 været engageret i ovennævnte aktivite-
ter. 
 
Ad b) 

                                            
2 Phenylalaninstofskiftet. Omsætningen af aminosyren phenylalanin til aminosyren tyrosin er defekt ved PKU. 
3 Fragilt X syndrom er en genfejl på X-kromosomet, der medfører psykisk udviklingshæmning og hyperaktivitet, dvs. urolig, om-

kringfarende, ukoncentreret adfærd. 
4 Energistofskiftet. Energi dannes ved et samspil mellem optagelse af ilt (vejrtrækning) og optagelse af føde. De biokemiske 

processer, som sørger for dannelse af energi, kaldes energistofskiftet. 
5 Metalstofskiftet. Metaller, f.eks. kobber og jern, er livsvigtige sporstoffer, som bl.a. er vigtige for mange enzymers funktion. 
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Målopfyldelse: Instituttet fastholder sin nationale og internationale rolle for PKU og har udbygget aktiviteter vedr. 
de øvrige kerneområder: fragilt X, hyperaktivitetssyndromer, fejl i metal- og energistofskiftet. 
 
PKU:  
Som følge af screening blev 16 nye patienter sat i diætbehandling (phenylalanin fattig kost) eller observation. Dette 
antal er usædvanlig højt, men sandsynligt udtryk for statistisk udsving. Instituttet har p.t. 288 patienter i løbende 
kontrol. Der kommer gennemsnitligt 6 nye PKU-patienter årligt, og der er ingen afgang fra patientgruppen. Institut-
tet var væsentligt repræsenteret ved international konsensuskonference om PKU behandling i NIH, National Insti-
tute of Health, USA. 
 
Arbejdet med at klarlægge 135 gendefekters indflydelse på enzymet, der er defekt ved PKU, har bl.a. resulteret i 
udarbejdelse af et matematisk udtryk, hvorved graden af PKU kan forudsiges hos det nyfødte barn. Dette er vigtigt 
for diætbehandlingen og for patientens fremtid.  
 
Udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU er undersøgt i samarbejde med NIH, og ud fra 107 7-årige børn har det 
kunne vises, at såvel moderens grad af PKU, som moderens IQ og diætoverholdelse under graviditet alle er vigtige 
faktorer af betydning for børnenes senere udvikling. 
 
I samarbejde med Bioteknologisk Institut og firmaet Nilab A/S er der ved genteknologi frembragt et nyt gen og pa-
tentansøgning er indgivet (projektet er støttet af Erhvervsfremmestyrelsen). Indtaget med mælkesyrebakterier kan 
genet muligvis nedsætte optagelsen af phenylalanin fra mave-tarmkanalen, og hermed give mulighed for ny be-
handling. 
 
Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer:  
Instituttet har etableret en landsdækkende rådgivningsfunktion for familier, hospitalsafdelinger, psykologer, social-
pædagoger  og forvaltninger. Instituttet har nært samarbejde med en forældreforening, og har medvirket ved ad-
skillige kurser og møder, bl.a. internatmøde for familier, og udveksling med skandinaviske patientforeninger. Der er 
i 2000 udgivet en oplysende pjece om fragilt X med faglig bistand fra instituttet. Instituttet har kendskab til omkring 
90 familier med fragilt X. 
 
Autisme kan være et fremtrædende symptom ved fragilt X, og instituttet deltager i en EU sponsoreret international 
undersøgelse af genetiske faktorer ved autisme. 
 
I samarbejder bl.a. med Rigshospitalet og Hammersmith Hospital, London, er der ved hjælp af avancerede hjerne-
scanninger påvist væsentlige sammenhænge mellem hjerneafsnit, som kan kaste nyt lys over forståelsen af men-
neskelige bevidsthedsprocesser, såvel som baggrunden for en række alvorlige tilstande: demens, skizofreni, hype-
raktivtetssyndromer og autisme. Undersøgelserne har vist, at de to komplementære aspekter af bevidstheden: 
oplevelse af sanseverden, og handlebevidsthed, betjener sig af to forskellige hjerne netværk, som er knyttet sam-
men. Undersøgelserne kan på sigt have betydning for medikamentel behandling af bevidsthedsforstyrrelser. 
 
Fejl i energi- og metalstofskiftet: 
Kobber er et livsvigtigt sporstof, der bl.a. har betydning for hjernens udvikling. Fejl i kobberstofskiftet kan bl.a. føre 
til Menkes sygdom6 og Wilson sygdom7. Instituttet har funktion som verdenscenter for diagnostik af Menkes syg-
dom, og har i årets løb modtaget 13 prøver fra udlandet med henblik på  fosterdiagnostik.  
Metaller spiller også en vigtig rolle for energistofskiftet, men instituttets viden om de styrende gener er endnu be-
grænset. Instituttet har intensiveret udvikling af nye metoder til enzymdiagnostik bl.a. i små muskelprøver. Disse 
analysemetoder betyder forbedret opsporing af patienter med mitokondriesygdomme (fejl i energistofskiftet), som 
formentlig er en hyppig årsag til psykisk udviklingshæmning. 
Via en bevilling fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd er instituttet blevet medlem af en større gruppering 
omkring et instrumentcenter (sekvenseringscenter), hvilket vil forbedre mulighederne for at undersøge genfejl.  
 

                                            
6 Menkes sygdom er en medfødt fejl i kobberstofskiftet som medfører at livsvigtige enzymer ikke kan fungere og sygdommen 

medfører sædvanligvis tidlig død. Sygdommen er en mangeltilstand. 
7 Wilson sygdom er ligeledes en fejl i kobberstofskiftet som bevirker en giftig ophobning af kobber, bl.a. i leveren. 
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Ad c) 
Som led i formidling af forskningsresultaterne har instituttet bl.a. afholdt to ’Åbent Hus’ dage for gymnasieelever 
med deltagelse af 127 elever. 
En nøjere resultatanalyse af forsknings-og udviklingsaktiviteterne fremgår af afsnit 3, hvor status for programområ-
derne oplistes. 
Der er produceret 32 publikationer i år 2000, svarende til ca. 2,5 publikationer pr. VIP-årsværk8. Se graf 1. 
Se også appendiks 2 med fortegnelse over disse. 
 
 

 
1997 1998 1999 2000 
43 34 29 32 

 
 

Internationale artikler 27 

Danske artikler 5 

Konferencebidrag med proceedings/abstracts 32 

Populærvidenskabelige artikler 5 

 
 
Ad d) 
Målopfyldelse: En folder vedr. instituttets personalepolitik er udarbejdet, og en folder vedr. lønpolitik er ligeledes 
færdiggjort. Begge forventes løbende revideret.  
 
Ad e) 
Målopfyldelse: Instituttet er tilsluttet 2 eksterne kvalitetssikringssystemer for laboratorievirksomhed. Evalueringer-
ne er tilfredsstillende.  
 
Instituttet deltager i en arbejdsgruppe, (nedsat af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik), med henblik på at skabe 
konsensus om minimumskriterier for kvalitetssikring for prænatal diagnostik9.  
 
Instituttet har undersøgt mulighederne for akkreditering og har fået anbefalet akkreditering efter ny ISO 1725 norm, 
der kan inkludere forskningsaktiviteter. Det påpeges, at der skal anvendes betydelig arbejdsindsats og økonomiske 
ressourcer for at gennemføre akkreditering, hvilket instituttet ikke har haft i år 2000.  
 

                                            
8 VIP-årsværk: Videnskabeligt personale 
9 Prænatal diagnostik er fosterdiagnostik udført ved analyse af fostervands- eller moderkageceller. 

Graf 1 Publikationer i år 2000 
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Ad f) 
Målopfyldelse: IT-implementering af Windows Terminal Server med Windows 2000 er gennemført. Oracle data-
basen er flyttet fra en UNIX server til en NT 4.0 Server. 
 
Udgifterne til IT har været betydeligt større end budgetteret. Ved installeringen viste det sig, at det var nødvendigt 
med nyt moderne datakabling med indbygget telefoni. Af patientdatasikkerhedsmæssige grunde blev det endvidere 
fundet nødvendigt at etablere en ”firewall” til instituttets internetforbindelse. 
Forberedelse af nyt patientregistreringssystem er udskudt på grund af manglende finansiering. 
 
Ad g) 
Målopfyldelse: Instituttets hjemmeside på Internettet er udbygget med alment introduktionsafsnit, fortegnelse over 
analyser, strategiplan og vigtigste links til patientforeninger. Antallet af besøg på hjemmesiden år 2000 er registre-
ret til 8.797. 
 
Der er i årets løb arbejdet med udbygning af hjemmesiden, men der mangler endnu informationer.  
 
Ad h) 
Målopfyldelse: Der har ikke som forventet været overskud, men et mindre underskud i indtægtsdækket virksom-
hed.  
 
Instituttets indtægtsdækkede virksomhed omfatter aktiviteter indenfor laboratorieundersøgelser og neuropsykologi-
ske testninger. 
For laboratorieundersøgelserne har der været en tilfredsstillende udvikling med en stigning i aktiviteterne fra 2.111 
prøver i 1999 til 2.137 prøver i år 2000. Se graf 2 med forskydninger i prøveantal. Der er mindre forskydninger 
imellem de forskellige prøvekategorier med eksempelvis øget aktivitet indenfor prænatale prøver i forhold til blod-
prøver. 
Årets resultat blev en omsætningsfremgang på 0,5 mio. kr., men forøgede omkostninger har imidlertid oversteget 
merindtægterne således at årets regnskabsresultat blev et underskud på 0,2 mio. kr. 
Udgiftsstigningen skyldes bl.a. at instituttet har indført en fordelingsnøgle som et redskab til belastning af de indi-
rekte udgifter på omkostningssteder. På budgetteringstidspunktet kendtes ikke effekten af fordelingsnøglen, hvilket 
for regnskabsåret resulterer i, at indirekte omkostninger har været ca. 350.000 kr. større end budgetteret. Der er 
endvidere indkøbt kostbart apparatur til brug ved forbedret kromosomdiagnostik, ved hjælp af såkaldt ’multicolor’ 
og ’komparativ genomisk hybridiseringsanalyse’. 
 
 

 
2.3 Vurdering af årets regnskabsresultater og udviklingen 
 
John F. Kennedy Instituttets nettobevilling til almindelig virksomhed på konto 15.64.31.10 udgjorde 10 mio. kr., som 
er anvendt på hovedformål indenfor kerneområderne. 
Årets resultater og aktiviteter har været påvirket af, at der har været ekstraordinær stor tilgang af nye patienter og 
dermed også antallet af patienter i behandling. Derudover har der været øget aktivitet omkring rådgivning af famili-
erne. Neuropædiatrisk afdeling har set sig nødsaget til at aflyse planlagte aktiviteter med PKU-børnene, på grund 
af sygdom blandt personalet, med det resultat, at overnatningernes antal i Bohuset er mindre end forventet. 

Graf 2  Antal prøver i perioden fra 1997 til år 2000
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Regnskabsresultatet er belastet af store planlagte edb-investeringer vedrørende år 2000-sikring af anlægget og 
investeringer omkring sikring af patientdata. Totalt blev udgifterne omkring udbygning og forbedring af edb-
anlægget meget større end forventet. 
Instituttet nåede de forventede mål på næsten alle områder og finder, på trods af edb-udgifterne, resultatet tilfreds-
stillende. 
Efter disponeringsmæssige omflytninger og modregning af akkumuleret overskud ultimo 1999 er der på kontoen et 
underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet udlignes ved et overskud af mindst samme størrelse i år 2001. 
 
Diætpræparatbevilling på konto 15.64.31.20 udgjorde 10 mio. kr. Efter modregning af akkumuleret overskud ultimo 
1999 er der på kontoen et underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet skyldes primært større patienttilgang end bud-
getteret. Instituttet budgetterede med at have 198 patienter i diætpræparatbehandling, men ved årets udgang var 
202 patienter i behandling. Hertil kom 8 unge voksne kvinder i supplerende diætpræparatbehandling på grund af 
graviditet og planlagt graviditet, samt at et enkelt produkt fik ændret overfladebehandling med en større prisstigning 
til følge. Underskuddet kan ikke udlignes ved et overskud af mindst samme størrelse i år 2001 uden, at der tilføres 
ekstra midler på TB 2001. 
 
Bevilling på fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet på konto 15.64.31.30 udgjorde 6,4 mio. kr. 
og har været anvendt på hovedformål inden for to af instituttets kerneområder: fragilt X syndrom og andre hyperak-
tivitetssyndromer, samt medfødte sygdomme i energistofskiftet. Der har været stor aktivitet på området, hvilket 
fremgår af appendiks 3. Indsatsen findes tilfredsstillende. 
Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes vakante stillinger. 
Opsparing anvendes hovedsageligt til øget forskningsaktivitet. 
 
Indtægtsdækket virksomhed har haft en omsætning på 7,2 mio. kr. hvilket er en fremgang i forhold til sidste år. 
Større apparaturanskaffelser samt øgede indirekte udgifter har imidlertid bevirket at nettoresultatet er et underskud 
på 0,2 mio. kr. 
 
I tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgør instituttets brug af forskningsmidler ca. 3,8 mio. kr. som er en 
mindre nedgang i forhold til 1999. Aktivitetsniveauet i form af antal videnskabelige artikler må vurderes som meget 
tilfredsstillende med en produktion på ca. 2,5 artikler pr. VIP årsværk. 
 
 
2.4 Forventninger til kommende års udvikling 
 
Instituttet vil fremover bevare sin nationale position som behandlingscenter for PKU med internationalt anerkendt 
forskning og vil fortsat udbygge sin funktion som center for fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer, samt som 
center for fejl i energi- og metalstofskiftet, herunder bevare sin position som verdenscenter for Menkes sygdom. 
Instituttet forventer at aktivitetsniveauet for forskning og udvikling fastholdes og at aktiviteterne vedr. pati-
ent/klientbehandling og -rådgivning vil vise en stigning, da der er stigende klienttilgang samt efterspørgsel. 
 
Instituttet forventer at kunne opfylde udviklingskontraktens målsætninger i det omfang forudsætningerne herfor er 
til stede. Instituttet forventer ligeledes, at kunne opstille velegnede indikatorer med relation til instituttets overord-
nede strategi og målopfyldelse. Desuden vil instituttet bestræbe sig på at skabe sammenhæng mellem ressource-
anvendelse og effektmål. 
 
Udviklingskontrakten indebærer i de nærmeste år øget fokus på og styrkelse af instituttets administrative funktioner 
og en ny kontoplan og budgetmodel skal udarbejdes. 
 
Instituttet forventer, at der i løbet af år 2001 foreligger en afklaring af evt. fusion med Statens Øjenklinik og i forbin-
delse hermed udredning af, hvorledes instituttets meget påtrængende pladsproblemer skal løses. 
 
 
3.0 Analyse af forskningsaktiviteter 
 
Instituttets forskning finansieres dels ved driftsbevillingen (finanslovsbevillingen), dels som tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed. Instituttet har i sin strategiplan identificeret 5 programområder for forskningen. 
 
Forskningsområderne er udvalgt fordi de er  

• fremadrettede, hvorved instituttet har den fornødne baggrund og ekspertise til videreudvikling 
• rummer relevante anvendelsesmuligheder 
• giver særlige muligheder, på grund af instituttets tværfaglige karakter. 
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Det er i indeværende år ikke muligt nøjagtigt at henføre ressourceandele for de enkelte programområder/projekter, 
da der ikke er gennemført timeregistrering på projektniveau, ligesom driftsudgifter ikke henførtes til enkelte projek-
ter. I det følgende er ressourceandelen på basis af en ledelsesvurdering. 
 
Antallet af publicerede videnskabelige artikler er 32, heraf er 27 internationale artikler, 5 danske. Antallet af konfe-
rencebidrag var 32. 
Af instituttets 70 ansatte var 18 akademikere helt eller delvis beskæftiget med forskning og udvikling, svarende til 
godt 12 VIP forskningsårsværk. Antallet af publikationer pr. VIP forskningsårsværk er derfor ca. 2,5. 
Instituttets karakter af såvel forsknings- som behandlingsinstitution bevirker at flere akademiske medarbejdere, 
f.eks.  læger i uddannelsesstillinger, har begrænset tid til rådighed for forskning. 
 
De følgende målsætninger og delmål er i henhold til en 3-årig forskningsplan udarbejdet af direktionen jf. bilag 1 i 
virksomhedsregnskabet for år 1999.  
 
 
1. Fejl Phenylalaninstofskiftet 
 
Målsætning: At udforske årsager til og gennem diagnostik tilbyde behandling og forebyggende rådgivning ved fejl i 
den videre omdannelse af phenylalanin. 
 
Delmål: Udvikling af nye behandlingsprincipper for PKU, og optimering af behandling. 
Målopfyldelse: Der er i samarbejde med NICHD publiceret 2 publikationer, der beskriver sammenhængen mellem 
gendefekten og graden af PKU, se appendiks 2, (publikation nr. 22 og 28), samt tre artikler, der beskriver udfaldet 
af graviditet hos kvinder  med PKU (publikation nr. 6, 21 og 23). To artikler, (publikation nr. 29 og 4), sandsynliggør 
at hæmmet transport af aminosyren over blod-hjerne barriere kan føre til normal intelligens. Denne viden kan mu-
ligvis udnyttes til alternativ behandlingstrategi  af voksne med PKU. 
Endelig er der i et samarbejde med Bioteknologisk Institut og firmaet Nilab, støttet af Erhvervsfremmestyrelsen, 
indgivet patentansøgning vedr. et fusionsgen, der koder for phenylalanin hydroxylase aktivitet. På længere sigt kan 
dette evt. betyde nye behandlingsmuligheder. 
 
Delmål: At klarlægge gendefekters indflydelse på enzymet, der er defekt ved PKU.  
Målopfyldelse: Forskningsarbejdet hermed har resulteret i flere publikationer som er undervejs. 
 
Delmål: At undersøge andre gener involveret i den videre omdannelse af phenylalanin og betydningen af defekter 
heri for udvikling af visse forstyrrelser i nervesystemet. 
Målopfyldelse: Instituttet har beskæftiget sig med defekter i 3 gener (GCH1,PTS,QDPR). Mutationsanalyse af 
patienter har resulteret i artikler som er publiceret (publikation nr. 32) eller antaget til publikation. Studiet danner 
basis for et ph.d.-studium. 
 
Delmål: At færdiggøre evaluering af PKU behandling af unge og voksne ud fra bl.a. IQ målinger og phenylalaninn-
veauer.  
Målopfyldelse: Indtastning af data færdiggjort. Manuskript under udarbejdelse. 
 
Ressourceandel til ovennævnte aktiviteter: 
Antal VIP forskerårsværk: 3,65 
Ekstern støtte: Statslig og private fonde, kr. 1.210.900 
 
 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitets syndromer 
 
Målsætning: At tilvejebringe viden om årsag til de hjernemæssige afvigelser ved fragilt X syndrom og andre hy-
peraktivitetssyndromer. 
 
Delmål: At undersøge fragilt X genet molekylærgenetisk samt  funktionen af fragilt X proteinet, som mangler ved 
fragilt X syndrom. 
Målopfyldelse: En publikation, nr. 15, beskriver fragilt X genets molekylære sammensætning og viser, at genet 
kan mutere ad flere veje mod den sygdomsfremkaldende defekt. Udføres i samarbejde med Statens Serum Insti-
tut. Der er opsat en cellebiologisk metode til nærmere undersøgelse af proteinets funktion.  
 
Delmål: Undersøgelse af den tidlige fosterudvikling ved fragilt X syndrom. 
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Målopfyldelse: Der er fundet ændret grundsubstans, hvilket peger på en generel effekt af gendefekten (publikation 
nr. 27). 
 
Delmål: Basalvidenskabelige undersøgelser af bevidsthed hos normale og børn med hyperaktivtetsyndrom, samt 
undersøgelse af hjernestofskifte og blodgennemstrømning. 
Målopfyldelse: Avancerede hjernescanninger er udført af raske forsøgspersoner og afficerede børn, dels ved 
Hammersmith Hospital, London, dels ved PET centeret i Århus, samt ved Rigshospitalet. En artikel vedr. stofskifte 
og blodgennemstrømning er publiceret (publikation nr. 3). Et speciale i human biologi er udarbejdet. 
 
Delmål: Screening af gravide for fragilt X, med henblik på opsporing af anlægsbærere. 
Målopfyldelse: Projektbeskrivelse færdiggjort, samarbejde med Statens Serum Institut indledt. 
 
Ressourceandel til ovennævnte aktiviteter: 
Antal VIP forskerårsværk: 2,5 
Ekstern støtte: Statslig og private fonde, kr. 782.700 
 
 
3. Reproduktion, vækst og udvikling 
 
Målsætning: Udvikle ny viden, der kan forbedre grundlaget for generel forståelse af fejludvikling i fostertilstanden. 
 
Delmål: Undersøgelse af psykosocialt stress betydning for forekomsten af medfødte misdannelser. 
Målopfyldelse: En stor registerundersøgelse af 3.000 graviditeter/fødsler har påvist en effekt (publikation nr. 12 og 
19). 
 
Delmål: Undersøgelse af gener med betydning for vækst. 
Målopfyldelse: Et stort patientmateriale med et overvækst syndrom (Beckwith-Wiedemann syndrom) er undersøgt 
med henblik på gendefekter. Studiet danner basis for ph.d.-studium.  
 
Delmål: Identifikation af nye gener med betydning for autisme10. 
Målopfyldelse: Fortsat EU sponsoreret samarbejde i internationalt konsortium, ”The international Molecular Gene-
tic study of Autism Consortium’ (IMGSAC). Flere artikler er antaget til publikation.  
 
Ressourceandel til ovennævnte aktiviteter: 
Antal VIP forskerårsværk: 2,5 
Ekstern støtte: Statslig og private fonde, kr. 914.200 
 
 
4. Fejl i energistofskiftet 
 
Målsætning: Udvikling af ny viden om cellernes dannelse af energi   
 
Delmål: Etablering af nye biokemiske analysemetoder med henblik på forbedret opsporing af mitokondriesygdom-
me11 og karakteristik af disse. 
Målopfyldelse:. Der er etableret nye metoder til måling af 4 af 5 enzymkomplekser som er involveret i energidan-
nelse i mitokondrier. To artikler er under udarbejdelse. Et bachelorprojekt danner basis for specialeprojekt. 
 
Delmål: Undersøgelse af sammenhæng mellem mitokondriesygdom og afvigelser i metalstofskifte. 
Målopfyldelse: Der er påvist afvigende kobbermålinger i celler med fejl i et mitokondrie enzymkompleks, som er 
afhængig af kobber. Publikation under udarbejdelse. 
 
Ressourceandel til ovennævnte aktiviteter: 
Antal VIP forskerårsværk: 1,25 
Ekstern støtte: Privat fond, kr. 252.200 
 
 
5. Menkes sygdom og fejl i metalstofskiftet 

                                            
10 Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved afvigelser i den sociale udvikling, kommunikation og 

adfærd. 
11 Mitokondriesygdomme er fejl i energistofskiftet. Mitokondrier er små cellebestanddele, som bl.a. indeholder en række enzym-

komplekser, der styrer de biokemiske processer, som fører til dannelse af energi. 
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Målsætning: Påvisning af sammenhængen mellem sygdomsudvikling og omsætningen af kobber i fostervands- og 
moderkageceller. 
 
Delmål: Etablering af nye metoder til undersøgelse af omsætningen af kobber i cellerne. 
Målopfyldelse. Nedlukning af Risøs reaktor har nødvendiggjort påbegyndelse af indkøring af alternative metoder 
(samarbejde med Risø) til måling af kobber i tidlige fosterprøver.  
 
Delmål: Forbedret diagnostik ved DNA-analyser af Menkes sygdom og arvebærere herfor.  
Målopfyldelse: Nye metoder er etableret. Arbejdet har været udført som et specialestudium.  
 
Delmål: Molekylærbiologiske undersøgelser af andre gener med betydning for omsætningen af kobber i cellerne. 
Målopfyldelse: Metoder til at undersøge 3 gener er etableret, og 40 patienter er undersøgt. Et af generne er ka-
rakteriseret, og funktionen undersøgt i cellerne (publikation nr. 24). 
En metode til påvisning af mutationer i genet for Wilson sygdom (fodnote 7) er etableret og sygdomsfremkaldende 
mutationer er påvist hos 9 patienter. Samarbejde med Rigshospitalet etableret. 
Undersøgelse af indvirkning af fejl i metalstofskiftet på andre processer udføres som et ph.d.-studium. Der er påvist 
overraskende afvigelser i forskellige kobberafhængige enzymer ved Menkes sygdom (publikation nr. 10). 
Tre kobbertransportgener hos grisen er isoleret og karakteriseret. En publikation under udarbejdelse. 
Instituttet har karakteriseret reguleringen af kobberkoncentrationen inde i cellen hos en bakterie (coli-bakterien) 
(publikation nr. 25). 
 
Ressourceandel til ovennævnte aktiviteter: 
Antal VIP forskerårsværk: 2,25 
Ekstern støtte: Statslig og private fonde, kr. 553.800 
 
Total ekstern støtte anvendt til disse projekter: kr. 3.713.800. 
Herudover er der anvendt 83.000 kr. til udenlandske kurser og internationalt samarbejde om bl.a. Down syndrom12. 
 
Det samlede antal VIP årsværk til forskning har (skønnet) været  12,15. 
 
Mål for år 2001 
 
De forskningsmæssige målsætninger for en 2 års periode frem til ultimo 2002 fremgår af udviklingskon-
trakten. 
For 2001 er der opstillet følgende mål: 

 
1. Afslutte og publicere undersøgelser af gendefekters virkning på enzymet, som er defekt ved PKU 
2. Afslutte og publicere udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU 
3. Sammenhæng mellem gendefekt og medfødt hjertesygdom hos afkom af kvinder med PKU 
4. Tidlig diætbehandlings betydning for IQ, uddannelse, erhvervsvalg mm. sammenholdt med gendefekten. Efter-

undersøgelse af 75 PKU patienter 
5. Undersøgelse af andre genfejl i phenylalaninstofskiftet (fodnote 2), som fører til nervesygdomme, f.eks. tidlig 

debuterende Parkinsonisme 
6. Fortsatte Molekylærbiologiske undersøgelser af fragilt X proteinet 
7. Sammenhæng mellem anlægsbærerstatus for fragilt X genet og fænotype (fremtoningspræg) 
8. Forprojekt for Screening af gravide for fragilt X  
9. Fortsatte undersøgelser af bevidsthedprocesser og deres funktion samt signalstoffer i hjernen bedømt ved 

hjernescanninger 
10. Afslutte og publicere undersøgelser af vækstrelaterede gener, specielt for Beckwith-Wiedemann syndrom13 
11. Afslutte og publicere undersøgelse af gendefekter hos patienter med aniridi14 
12. Afslutte og publicere sammenhæng mellem kromosomafvigelser i moderkageprøver og fosterabnormiteter 
13. Nyt projekt vedr. cellers reaktion på oxidativt stress, dvs. belastning af cellestofskiftet på grund af iltophobning 

(iltradikaler) 
14. Undersøgelse af patienter med fejl i mitokondriernes kobberomsætning 
15. Videreførelse af undersøgelse af Menkes familier, specielt med henblik på anlægsbærerdiagnostik 
16. Fortsatte undersøgelser vedr. psykosociale faktorers betydning for graviditetsforløb og fostrets udvikling. 
 

                                            
12 Down syndrom: Kromosomsygdom (trisomi 21) populært kaldet mongolisme. 
13 Beckwith-Wiedemann syndrom er et mentalt retarderingssyndrom med overvækst samt risiko for udvikling af bl.a. nyrekræft. 
14 Aniridi er en sjælden øjenmisdannelse med manglende udvikling af iris (regnbuehinden), som kan medføre blindhed. 
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Nummereringen er ikke udtryk for en prioritering. 
 
 
4.0 Bevillingsafregning, driftsregnskab og akkumuleret resultat 
 
Instituttet har ved udarbejdelse af regnskabet anvendt de regnskabsprincipper og budgetteringsregler, der er fast-
sat i reglerne for regnskabsaflæggelse og budgettering i staten jfr. budgetvejledningen, budgethåndbogen og Fi-
nansministeriets 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.  
 
Indirekte udgifter fordeles efter en fordelingsnøgle, som dels er 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 afde-
lingernes vurdering af forbrug på hovedformål og omkostningssteder. Disse vurderingerne er indlagt i lønsystemet 
som en fast fordelingsfaktor, som revideres med mellemrum. 
Instituttet foretager afskrivninger på aktiver til en anskaffelse på over 30.000 kr. (dog ikke pc-udstyr) og foretager 
afskrivninger på bygningerne. Afskrivning er foretaget efter lineær metode. 
 
 
4.1 Bevillingsafregning 
 
Tabel 4.1.1 Bevillingsafregning, Hovedkonto §15.64.31 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
 

Nettoudgifter   
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
1.    Bevilling (B+TB) 13.700.000 12.700.000 26.400.000
2.    Regnskab 11.747.071 15.972.270 27.719.341
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 1.952.929 -3.272.270 -1.319.341
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.     
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 1 1
5.    Bevillingstekniske omflytninger -202.334 202.334 0
6.    Årets overskud 1.750.595 -3.069.935 -1.319.340
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 226.762 1.926.191 2.152.953
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 226.762 1.926.191 2.152.953
14.   Årets overskud 1.750.595 -3.069.935 -1.319.340
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 1.977.357 -1.143.744 833.613
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  -630.996 630.996 0
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 1.346.361 -512.748 833.613
 
Bevillingsafregning for underkonti findes i appendiks 5. 
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4.2 Driftsregnskab 
 
Som led i arbejdet med tilvejebringelse af et grundlag for en udviklingskontrakt blev der gennemført en konsulent-
undersøgelse med henblik på at afdække instituttets styringsmæssige kapacitet. Undersøgelsen danner grundlag 
for en udviklingskontrakt, udarbejdet af Den Sociale Sikringsstyrelse og instituttets direktion.  
Endvidere er der påbegyndt en konsulentundersøgelse med henblik på at afdække fordele og ulemper ved en 
eventuel fusion mellem Statens Øjenklinik og John F. Kennedy Instituttet.  
 
Tabel 4.2.1 Driftsregnskab for §15.64.31. John F. Kennedy Instituttet, i 1.000 kr., løbende priser 
 

 1999 2000 2000 2000 2001 
 Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget 
      

Indtægter 35.462 38.502 39.605 1.103 40.800
10. Almindelig virksomhed 10.598 11.071 10.500 -571 11.200

 Nettobevilling 8.900 10.000 9.400 -600 9.500
 Driftsindtægter 1.698 1.071 1.100 29 1.700

20. Diætpræparater 9.400 10.000 10.000 0 10.200
 Nettobevilling 9.400 10.000 10.000 0 10.200

30. Fragilt X syndrom og medfødte  
 sygdomme i energistofskiftet 4.100 6.400 6.400 0 4.300
 Nettobevilling 4.100 6.400 6.400 0 4.300

40. Edb-baseret patientjournal system  4.200
 Nettobevilling  4.200

90. Indtægtsdækket virksomhed 6.771 7.234 6.705 -529 7.100
 Driftsindtægter 6.771 7.234 6.705 -529 7.100

95. Tilskudsfinansieret  
 forskningsvirksomhed 4.593 3.797 6.000 2.203 3.800
 Driftsindtægter 4.593 3.797 6.000 2.203 3.800
  

Udgifter 34.549 39.821 39.365 -456 40.800
10. Almindelig virksomhed 11.079 12.449 10.500 -1.949 11.200

 Lønninger 7.529 7.946 7.600 -346 7.900
 Øvrige driftsudgifter 3.550 4.503 2.900 -1.603 3.300

20. Diætpræparater 9.101 11.052 10.000 -1.052 10.200
 Øvrige driftsudgifter 9.101 11.052 10.000 -1.052 10.200

30. Fragilt X syndrom og medfødte  
 sygdomme i energistofskiftet 3.965 5.103 6.400 1.297 4.300
 Lønninger 3.249 3.801 5.300 1.499 3.600
 Øvrige driftsudgifter 716 1.302 1.100 -202 700

40. Edb-baseret patientjournal system  4.200
 Øvrige driftsudgifter  4.200

90. Indtægtsdækket virksomhed 5.811 7.420 6.465 -955 7.100
 Lønninger 4.113 4.973 3.945 -1.028 4.500
 Øvrige driftsudgifter 1.698 2.447 2.520 73 2.600

95. Tilskudsfinansieret  
 forskningsvirksomhed 4.593 3.797 6.000 2.203 3.800
 Lønninger 3.192 2.349 2.000 -349 2.600
 Øvrige driftsudgifter 1.401 1.448 4.000 2.552 1.200

Årets resultat  
10. Almindelig virksomhed -481 -1.378 0 1.378 0
20. Diætpræparater 299 -1.052 0 1.052 0
30. Fragilt X syndrom og medfødte  

 sygdomme i energistofskiftet 135 1.297 0 -1.297 0
40. Edb-baseret patientjournal system  0
90. Indtægtsdækket virksomhed 960 -186 240 426 0
95. Tilskudsfinansieret  

 forskningsvirksomhed 0 0 0 0 0
§ 15.64.31 i alt 913 -1.319 240 1.559 0
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Forklaring til driftsregnskab 
 
§15.64.31.10. Almindelig virksomhed 
 
Indtægterne fordeler sig således (opgørelse i 1.000 kr.) 
 

Regnskab Budget Afvigelse 
Laboratorieundersøgelser m.v. 897 800 -97 
Ekstraordinære indtægter 6 0 -6 
Renteindtægter 12 15 3 
Overhead fra tilskudsfinansieret virksomhed 156 255 99 
I alt 1.071 1.070 -1 
Note: 
Budget afrundet til 1.100 kr. på Finansloven 
  
Laboratorieundersøgelserne foretages af Biokemisk afdeling. Merindtægterne på 97.000 kr. for laboratorieunder-
søgelser skyldes større efterspørgsel efter de tilbudte ydelser end forudsat. Instituttet udsender et informationsblad 
om laboratorieundersøgelser til hospitaler, laboratorier mv. Desuden er analyserepertoiret lagt på instituttets hjem-
meside.  
De ekstraordinære indtægter hidrører fra telefonbonus for tidligere finansår. 
Overhead fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes til almindelig virksomhed  med en procent af for-
bruget. Forbruget på de overheadgivende bevillinger har været mindre end forudset, hvorfor budgettet ikke blev 
nået. Der er ikke tilført overhead fra private fonde i dette regnskabsår. Med virkning fra år 2001 bidrager private 
fonde med et overhead på 10% af forbruget. 
 
Udgifter: 
Årets underskud på 1,4 mio. kr. skyldes, at udgifterne i forbindelse med år 2000 sikring samt andre udgifter om-
kring Instituttets edb-anlæg blev væsentligt større end forudset (budgetteret) Efter disponeringsmæssige omflyt-
ninger og modregning af akkumuleret overskud ultimo 1999 er der på kontoen et underskud på 0,5 mio. kr. Under-
skuddet udlignes ved et overskud af mindst samme størrelse i år 2001. 
 
§15.64.31.20. Diætpræparater 
Årets underskud på 1,1 mio. kr. skyldes primært større patienttilgang end budgetteret. Der var budgetteret med 
198 patienter i diætpræparatbehandling, men det faktiske antal blev 202. Endvidere var der 8 kvinder i supplerende 
behandling på grund af graviditet og planlagt graviditet. Under supplerende behandling forøges diætpræparatfor-
bruget mellem 35-65%, svarende til en merudgift på i alt ca. 225.000 kr. Efter modregning af akkumuleret overskud 
ultimo 1999 er der på kontoen et underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet kan ikke udlignes ved et overskud af 
mindst samme størrelse i år 2001 uden, at der tilføres ekstra midler på TB 2001. 
 
§15.64.31.30. Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
På grund af vakante stillinger har der været et overskud på 1,3 mio. kr.  
 
§15.64.31.90. Indtægtsdækket virksomhed 
Der har været merindtægter på 0,5 mio. kr. som følge af god efterspørgsel samt at DNA-undersøgelser er overført 
fra almindelig virksomhed. Der har været et merforbrug under indirekte lønudgifter i forbindelse med indkøring af 
nyt apparatur. De forøgede indirekte udgifter i almindelig virksomhed havde en afsmittende virkning på indtægts-
dækket virksomhed med det resultat at andel i indirekte udgifter udviste et merforbrug på ca. 350.000 kr. Hertil 
kommer indkøb af kostbart apparatur. Totalt set blev virksomhedens resultat derfor negativt for regnskabsåret. 
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4.3 Akkumuleret resultat 
 
Tabel 4.3.1 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
 2000 -177.380 -645.428 -822.808 0 -530.703 -530.703

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
 2000 0 -1.051.797 -1.051.797 0 -489.765 -489.765

30. Fragilt X syndrom og medfødte  
 sygdomme i energistofskiftet  
 1997 - - - - - -
 1998 - - - - - -
 1999 49.382 2 49.384 49.382 2 49.384
 2000 1.296.979 0 1.296.979 1.346.361 2 1.346.363

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
 2000 0 -741.713 -741.713 0 507.722 507.722

95. Tilskudsfinansieret  
 forskningsvirksomhed  
 1997 0 -1 -1 0 -1 -1
 1998 0 -1 -1 0 -2 -2
 1999 0 -1 -1 0 -3 -3
 2000 0 -1 -1 0 -4 -4

§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
 2000 1.119.599 -2.438.939 -1.319.340 1.346.361 -512.748 833.613

 
Bemærkninger: 
 
 

Løn: Øvrig drift:
ad. 10. Almindelig virksomhed, jf. appendiks 5, Bevillingsafregning  
Årets overskud i 2000 før omflytningen 453.616 -1.832.425
Omflytning af akkumuleret overskud fra Indtægtsdækket virksomhed   556.000
Dispositionsmæssige omflytninger -630.996 630.996
Årets overskud i 2000       -177.380 -645.429

 
ad. 90. Indtægtsdækket virksomhed, jf. appendiks 5, Bevillingsafregning  
Årets overskud i 2000 før omflytningen  -185.713
Omflytning af akkumuleret overskud til Almindelig virksomhed  -556.000
Årets overskud i 2000          -741.713
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Det akkumulerede overskud på løn skyldes vakante stillinger. Overskuddet anvendes til forskningsaktiviteter. 
 
Akkumuleret underskud på øvrig drift udlignes på følgende måde: 
 på almindelig virksomhed  ved et overskud af mindst samme størrelse i år 2001 
 på diætpræparater ved ansøgning en om ekstra bevilling på TB 2001 

 
 
5.0 Resultatanalyse 
 
I dette afsnit vil instituttets opdeling på hovedformål blive gennemgået. Instituttet har i virksomhedsoversigten valgt 
at opdele aktiviteterne på følgende hovedformål: 
 
1. Laboratorieundersøgelser omfatter aktiviteter i Biokemisk afdeling og Klinisk genetisk afdeling med kromo-

somlaboratorium. Der  er tale om analyser i forbindelse med kontrol og behandling af PKU, samt laboratorie-
analyser for andre medfødte stofskiftesygdomme, f.eks. fejl i energistofskiftet. Derudover analyser i forbindelse 
med arvelige genetiske sygdomme. 

2. Døgnophold vedrører udgifterne ved drift af behandlingsafsnittet i Neuropædiatrisk afdeling og aktiviteterne 
ved ambulant behandling af patienterne  (PKU og fragilt X patienter). 

3. Rådgivning omfatter aktiviteter i alle 3 afdelinger. Der er tale om dels diætvejledning, dels psykologrådgivning, 
samt endvidere genetisk rådgivning af familier med børn med udviklingshæmning, arvelige sygdomme og kro-
mosomfejl. Rådgivningerne er ekskl. telefonrådgivninger. 

4. Forskning og udvikling omfatter den del af aktiviteterne, der er 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. 
 
Lønudgifter og øvrige udgifter, der kan henføres til de enkelte medarbejdere og aktiviteter bliver registreret på de 
aktiviteter og hovedformål, hvor medarbejderne er beskæftigede. 
 
 
5.1 Udvikling i hovedformål, aktiviteter og produktivitet/enhedsomkostninger 
 
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. Hovedformålene i 1997 og 1998 om-
fatter kun aktiviteter i almindelig virksomhed. 
 
 
Tabel 5.1.1. Udvikling i hovedformål, §15.64.31.10  Almindelig virksomhed og §15.64.31.30 Fragilt X syn-
drom og medfødte sygdomme i energistofskiftet, i 1.000 kr., løbende priser ekskl. moms 
 
Hovedformål 1997 1998 1999 2000 
1. Laboratorieundersøgelser 739 707 2.781 2.728 
2. Døgnophold 895 897 615 843 
3. Rådgivning 1.300 1.315 1.474 1.626 
4. Forskning og udvikling 1.393 1.695 3.337 3.740 
5. Administration af diætpræparater 20 21 22 25 
6. Hjælpefunktioner 2.559 2.294 3.109 5.262 
7. Generel ledelse og administration 1.822 1.637 2.008 2.258 
I alt 8.728 8.566 13.346 16.482 
 
Hjælpefunktioner udviser stor stigning fra 1999 til 2000 på grund af ekstraordinære edb-udgifter og udvidelse af 
den administrative stab samt konsulentundersøgelser. 
Med virkning fra 1999 indførte instituttet en ny nøgle til fordeling af indirekte udgifter. I fordelingsnøglen er ind-
lagt vægte på basis af afdelingernes eller aktiviteternes personale og arealforbrug. Resultatet er en procentuel 
andel af de indirekte udgifter. På basis af månedens forbrug bliver de indirekte omkostninger herefter fordelt. For-
delingsnøglen revideres mindst to gange årligt eller oftere hvis der er behov for det. Den ændrede fordeling med-
førte radikale forskydninger i udgifternes belastning på hovedformål i 1999, hvorfor tallene for 1998 og 1999 ikke 
umiddelbart sammenlignelige. Fordeling af indirekte udgifter i tidligere år beroede i vid udstrækning på et skøn i 
afdelingen. 
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Tabel 5.1.2 Udvikling i ressourceandel, §15.64.31.10  Almindelig virksomhed og §15.64.31.30 Fragilt X syn-
drom og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
Ressourceandel i % 1997 1998 1999 2000 
1. Laboratorieundersøgelser 8 8 21 17 
2. Døgnophold 10 10 5 5 
3. Rådgivning 15 15 11 10 
4. Forskning og udvikling 16 20 25 23 
5. Administration af diætpræparater 0 0 0 0 
6. Hjælpefunktioner 29 27 23 32 
7. Generel ledelse og administration 21 19 15 14 
I alt 100 100 100 100 
 
Faldet vedrørende laboratorieundersøgelser skyldes bl.a. at DNA-undersøgelser med virkning fra år 2000 er over-
ført til indtægtsdækket virksomhed. 
Hjælpefunktionerne viser ekstraordinær stigning på grund af store udgifter til forbedring af edb-systemet og to kon-
sulentundersøgelser. 
 
 
Tabel 5.1.3 Udvikling i aktiviteter, §15.64.31.10 Almindelig virksomhed, inkl. §15.64.31.30 Fragilt X syndrom 
og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
Aktiviteter 1997 1998 1999 2000 
1. Laboratorieundersøgelser (antal) 6.314 7.089 6.900 6.894 
2. Bo-husets belægning 1.220 1.409 1.457 1.321 
      2.1 Døgnophold (antal sengedage) 758 683 
      2.2 Ambulante kontroldage 699 638 
3. Rådgivning (ekskl. telefonrådgivning)    
    af patienter og professionelle (antal) 696 679 796 885 
4. Forskning og udvikling  
    4.1 Antal publikationer 43 34 29 31 
5. Administration af diætpræparater  
    5.1 Antal patienter i diætbehandling. 174 186 190 202 
 
 
Tabel 5.1.4 Udvikling i produktivitet/enhedsomkostninger, §15.64.31.10. Almindelig virksomhed, inkl. 
§15.64.31.30 Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet, i kr. pr. enhed/patient, løbende 
priser ekskl. moms 
 
Enhedsomkostninger 1997 1998 1999 2000 
1. Laboratorieundersøgelser 117 100 403 396 
2. Døgnophold 734 637 422 638 
3. Rådgivning 1.868 1.937 1.852 1.837 
5. Administration af diætpræparater 115 113 116 124 
 
 
5.2 Kommentarer til resultatanalyse og aktiviteter 
 
Årets regnskabsresultat er stærkt påvirket af opdatering af edb-system, to konsulentundersøgelser og ændring af 
den administrative struktur. Den ene konsulentundersøgelse er ikke afsluttet ved årets udgang. 
 
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. 
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Ad 1. Laboratorieundersøgelser 
Under laboratorieundersøgelser kan der ikke umiddelbart drages parallel mellem udgifterne og antal, idet kostpri-
serne for de forskellige undersøgelser er meget varierende. 
Det samlede antal laboratorieundersøgelser vedrører aktiviteter for Biokemisk afdeling og Klinisk genetisk afdeling 
med kromosomlaboratorium. Aktiviteten vedrørende det samlede antal analyser er stabil. 
 
Ad 2. Døgnophold (Bo-husets belægning) 
Tidligere virksomhedsregnskabers 'Døgnophold' er ændret til det mere retvisende ’Bo-husets belægning’, der in-
kluderer både døgnophold og ambulante kontroldage. Afdelingen har været ramt af flere medarbejderes 
længerevarende sygdom. Det har derfor været nødvendigt at aflyse kursus- og aflastningsophold for PKU-
patienterne med det resultat at ophold med overnatning udviser nedgang i aktiviteten. Aktivitetsnedgang på grund 
af personalesituationen og øget brug af vikardækning eller overarbejde har bevirket en stigning i 
enhedsomkostningerne.  
Bo-husets belægning forventes dog at stige de kommende år bl.a. på baggrund af en forudset gennemsnitlig årlig 
tilgang på 6 PKU-patienter og ingen forventelig afgang. Desuden anvendes Bo-huset også af fragilt X familier, og 
denne aktivitet forventes at stige. 
 
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. 
Der er sket en aktivtetsudvikling i antallet af rådgivninger inden for alle 3 afdelinger. 
Genetisk rådgivning er i stigende efterspørgsel, og instituttet har registreret en ca. 20% 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. Rådgivning omfatter udredning, ind-
hentning af oplysninger, og information til familien. Ressourceandelen hertil er umiddelbart uændret i forhold til 
1999, hvilket afspejler en vis effektivisering/rationalisering. 
To af de tre afdelinger på instituttet har lavet en stikprøveregistrering over 2 uger i årets løb og på basis heraf op-
gjort telefonrådgivning til et antal af 2.882 årligt. Den tredje afdeling har et skøn på ca. 4.000 telefonkonsultationer 
årligt, baseret på antal blodprøvesvar som skal telefonsvares. 
Hertil kommer skriftlig rådgivning i forbindelse med prøvesvarsafgivelse, samt syndromsøgninger i databaser. 
 
Ad 4. Forskning og udvikling 
I afsnit 3.0 er der redegjort for forskningsaktiviteten på programområderne. I alt er der publiceret 32 artikler med et 
skønnet forbrug af ca. 12 VIP-årsværk. Instituttets ressourceandel for egenforskning er stabil og udgjorde 3,7 mio. 
kr., svarende til 23%. 
 
Se samlet oversigt over publikationer i appendiks 2. 
 
 
5.3 Tilskud til diætpræparater §15.64.31.20 
 
Til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen Føllings sygdom (PKU), og til behandling af stof-
skiftelidelsen Alkaptonuri får instituttet årligt stillet en bevilling til rådighed til indkøb af diætpræparater. Udgifterne 
dækkes ikke af sygesikringen. I år 2000 udgjorde bevillingen 10,0 mio. kr. 
Instituttet styrer behandlingen og bestemmer i samråd med patienter/forældre hvilket diætpræparat der skal an-
vendes. 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 konkurren-
cemomentet 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 rekvirerer herefter præparaterne hos leverandørerne til levering direkte hos patienterne. 
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Tabel 5.3.1 Udvikling i antal patienter 
  
 1997 1998 1999 2000 
PKU-patienter i diætpræparatbehandling 172 184 188 199 
Alkaptonuri-patienter i diætpræparatbehandling 2 2 2 3 
Patienter i diætpræparatbehandling i alt 174 186 190 202 
Patienter i observation 75 78 81 86 
Patienter i alt 249 264 271 288 
 
Statistisk forventes en gennemsnitlig årlig tilgang på 6 patienter med ydergrænser fra 2 til 18 og foreløbig ingen 
afgang, da behandlingen er livslang.  
 
 
Tabel 5.3.2 Regnskab for tilskudskonto, løbende priser 
 
Finansår 1997 1998 1999 2000 
Udgifter i alt (kr.) 9.199.937 9.022.402 9.101.047 11.051.797 
Gennemsnitlig udgift pr. patient (kr.) 52.873 48.507 47.900 54.712 
 
Udsving i den gennemsnitlige udgift skyldes bl.a. at instituttet i perioder har modtaget diætpræparater uden bereg-
ning. Endvidere sker der en stadig udvikling af præparater samt at patienterne undertiden prøver andre produkter.  
 
Faldet i den gennemsnitlige udgift pr. patient fra 1997 til 1998 og 1999 skyldes primært den store tilgang af patien-
ter, idet nyfødtes kvantitative indtagelse af diætpræparater er meget beskeden.  
 
Tilgangen af patienter i år 2000 har været langt højere end det statistiske gennemsnit på seks patienter årligt. Insti-
tuttet har ikke mulighed for at budgettere med de kvindelige patienters graviditet og planlægning af graviditet, hvor 
supplerende diætpræparatbehandling er nødvendig. 
 
Derudover er et enkelt og meget anvendt tabletprodukt blevet belastet med store prisstigninger på grund af ændret 
overfladebehandling. Generelt har der også været en tendens til at patienterne har ønsket at anvende produkter, 
der er nemmere at bruge i dagligdagen. Disse produkter er dyrere i anvendelse end traditionelle diætpræparater. 
Til trods for den store patienttilgang har ovennævnte faktorer bevirket, at de gennemsnitlige udgifter pr. patient er 
steget mere end forventet.  
 
 
6.0 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. 

 
Instituttet udsender et særligt informationsringbind med bl.a. oplysning om instituttets undersøgelser samt priser. 
Ringbindet ajourføres samtidig på instituttets hjemmeside. 
 
Der foretages kromosomanalyser i forbindelse med rådgivning, men hovedparten af instituttets diagnostiske kro-
mosom- og DNA-analyser findes i indtægtsdækket virksomhed. Der er en stigning i det totale antal analyser. 
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6.1 Priser 
 
Tabel 6.1.1 Udvikling i priser for undersøgelser, løbende priser ekskl. moms 
 

 1997 1998 1999 2000 
1. Fostervand, kromosomundersøgelser inkl. AFP 3.800 4.000 4.200 4.200 
2. Moderkage, kromosomundersøgelser 3.800 4.000 4.200 4.200 
3. Abort, hud og andet fast væv 3.400 3.600 3.750 3.700 
4. Abort, hud og andet fast væv, uden vækst 2.000 2.000 2.100 2.100 
5. Blod, alm. kromosomundersøgelser 1.700 1.780 1.780 1.780 
6. Blod, prometafase 3.400 3.600 3.700 3.700 
7. Blod, fra-x 3.400 3.400 3.700 3.700 
8. In Situ/Fish 3.500 3.600 3.700 3.700 
9. FISH, haste - 1.000 1.300 1.360 
10. Knoglemarv 3.500 3.600 3.750 3.750 
11. Knoglemarv, uden vækst 1.200 1.200 1.235 1.235 
12. DNA, fragilt(X), PCR og Southern blot 3.400 3.400 3.000 3.000 
13. DNA, Angelman, Southern blot 3.600 3.600 3.700 3.700 
14. DNA, Prader-Willi, Southern blot 3.600 3.600 3.700 3.700 
15. DNA,Friedreichs Ataxi, Southern blot 3.600 3.600 3.700 3.700 
16. DNA, PCR, Connexin 26, deletion 35 - - - 1.480 
17. DNA, PCR, Connexin 26, screening - - - 2.660 
18. DNA, PCR, Andet - - - 1.500 
19. Neuropsykologiske undersøgelser 10.000 11.200 11.200 12.162 
 
Priskalkulationerne er udregnet efter statens model for prisberegning i indtægtsdækket virksomhed med hensynta-
gen til dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. De direkte omkostninger er beregnet ud fra de fakti-
ske udgifter til produktion af ydelser. Øvrige udgifter fordeles efter en konkret vurdering af udgiftens art i henhold til 
fordelingsnøgle for indirekte omkostninger. 
 
 
6.2 Driftsregnskab 
 
Tabel 6.2.1  Driftsregnskab, §15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed, i 1000 kr. inkl. moms, løbende priser 
 

 1999 2000 2000 2000 2001 
 Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget 

Udgifter 5.811 7.420 6.465 -955 7.100 
  Lønudgifter 4.113 4.973 3.945 -1.028 4.500 
  Øvrige udgifter 1.698 2.447 2.520 73 2.600 
Indtægter 6.771 7.234 6.705 -529 7.100 
  Driftsindtægter 6.771 7.234 6.705 -529 7.100 
Resultat 960 -186 240 426 0 
 
Der blev anvendt en del lønmidler til indkøring af nyt apparatur. Efterspørgslen efter virksomhedens ydelser var 
større end forudset, men større apparaturanskaffelser samt øgede indirekte udgifter har imidlertid bevirket at netto-
resultatet er et underskud. 
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Tabel 6.2.2 Omkostningsbaseret regnskab for indtægtsdækket virksomhed, i 1.000 kr. 
 

1999 2000 2000 2000 2001 
Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget 

Indtægter 6.771 7.234 6.705 -529 7.100
   Nettotal (tilskud) 0 0 0 0 0
   Driftsindtægter 6.771 7.234 6.705 -529 7.100
Omkostninger 6.040 7.817 6.845 -972 7.476
   Lønninger 4.113 4.973 3.945 -1.028 4.500
   Øvrige driftsomkostninger 1.698 2.447 2.520 73 2.600
   Afskrivninger 229 397 242 -155 254
   Forrentning 0 0 138 138 122
Overskud 731 -583 -140 443 -376
 
 
6.3 Resultatopgørelse 
 
Tabel 6.3.1 Omkostningsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed, i 1.000 kr. 
 
Indtægter 7.234 
Direkte omkostninger 4.513 
Driftsoverskud før indirekte omkostninger 2.721 
Indirekte omkostninger 2.907 
Driftsoverskud før afskrivning og forrentning m.v. -186 
Afskrivning 397 
Forrentning 0 
Årets overskud -583 
 
 

   Driftsaktiver:
   Andet materiel: 
               Konto 01.60 

1. Beholdning 31/12-1999    4.687.526 
2. Op-/nedregulering - primo 2000                 -
3. Ny primobeholdning 1/1-2000    4.687.526 
4. Anskaffelser i 2000     1.766.902 
5. Afgang/salg i 2000  -152000
6. Ultimo 1999 (3+4+5)    6.302.428 
7. Afskrivninger i 2000        682.349 
8. Ultimobeholdning 31/12-2000 (6-7)    5.620.079 
 
Instituttet afskriver apparatur mv. til en værdi af over 30.000 kr., dog ikke pc-udstyr. Der afskrives efter den lineære 
metode over 10 år. 
Af ultimobeholdningen udgør indtægtsdækket virksomheds andel 3.458.479 kr. og af afskrivninger udgør virksom-
hedens andel 397.086 kr. 
 
Tabel 6.3.2  Akkumuleret resultat, i 1000 kr., løbende priser 
 
 Primo saldo Årets resultat Ultimo saldo 
1997 213 1.014 1.227 
1998 1.227 *) -638 589 
1999 589 **) 660 1.249 
2000 1.249 ***) -742 507 
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Note: 
*)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. 
***) Fra årets resultat for 2000 er fratrukket 556.000 kr. som blev overført til §15.64.31.10. Almindelig virksomhed til indkøb af 
apparatur til brug i både almindelig virksomhed og indtægtsdækket virksomhed. 
 
Det akkumulerede beløb indgår i instituttets investeringsplaner omkring nyt apparatur. 
 
 
Tabel 6.3.3  Den indtægtsdækkede virksomheds driftsituation, i 1.000 kr. 
 
Finansår Driftsresultat før forrentning 
1998 -38
1999 960
2000 -186
Driftssituation 736
 
 
Tabel 6.3.4  Antal prøver der er opkrævet betaling for 
 

 Finansår 1997 1998 1999 2000 
1. Hud m.v. 83 62 75 56 
2. Blod alm. 481 561 513 495 
3. Blod HR/R 90 71 88 64 
4. Blod Fragilt X 165 147 189 162 
5. In situ/fish 114 109 116 148 
6. Knoglemarv 57 58 84 105 
7. Amnion (Fostervand) 407 396 365 425 
8. Villus (Moderkage) 508 543 569 574 
9. DNA - - - 108 
10. Neuropsykologiske undersøgelser 8 11 9 12 
 
Antallet af rekvirerede analyser afhænger af efterspørgslen, som kun er delvis forudsigelig, men instituttet oplever, 
at tilbuddet om nye og specielle undersøgelser bliver vel modtaget og giver anledning til forskydninger mellem de 
forskellige laboratorieprøver. Dette er også sket i regnskabsåret. Således er efterspørgslen efter blodundersøgel-
ser blevet erstattet af mere avancerede undersøgelser. DNA-undersøgelserne blev tidligere udført under alminde-
lig virksomhed. 
Instituttet finder aktivitetsniveauet tilfredsstillende og forventer samme prøveantal i de kommende år. 
 
 
7.0 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
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 påbegyn-
des. Dette forhold medfører store udsving i de enkelte års regnskabsresultater. 
Instituttet modtager støtte fra de statslige forskningsråd, udenlandske og private sponsorer. 
Se appendiks 4 med tilsagn fra private fonde. 
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Tabel 7.1.1 Resultatopgørelse, §15.64.31.95, i 1000 kr. ekskl. moms, løbende priser 
 
Finansår 1997 1998 1999 2000 
Udgifter: 4.228 5.009 4.593 3.797 
 Lønninger 1.993 2.890 3.192 2.349 
 Øvrige udgifter 2.235 2.119 1.401 1.448 
Indtægter 3.728 5.009 4.593 3.797 
 Statslige fondsmidler 1.788 2.967 2.363 1.814 
 EU og andre internationale tilskudsgivere. 402 182 2 0 
 Øvrige tilskudsgivere 1.538 1.860 2.228 1.983 
 
 
Tabel 7.1.2 Akkumulerede beløb på beholdningskonti til overførsel til finansåret 2001 i 1.000 kr., løbende 
priser 
 
Finansår 1997 1998 1999 2000 
Saldi på beholdningskonti pr. 1. januar 1.109 2.643 1.004 1.583 
+ årets modtagne tilskud 5.980 3.370 5.172 4.346 
- årets udgifter (ekskl. moms) 4.228 4.685 4.192 3.641 
- årets udgifter til administration 218 324 401 156 
= saldi på beholdningskonti pr. 31. december 2.643 1.004 1.583 2.132 
 
 
Mål og målopfyldelse: 
Der henvises til afsnit 3.0 for kommentarer til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 
 
 
8.0 Personale og organisation 
 
8.1 Organisation og organisationsskema 
 
Instituttet er ledet af en bestyrelse bestående af:  
 en formand udpeget af Socialministeriet  
 en næstformand udpeget af Socialministeriet  
 et medlem udpeget af Evnesvages Vel  
 et medlem udpeget af PKU-foreningen for Danmark  
 to 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 3 overlæger. Der er udpeget en ordførende 
blandt direktionens medlemmer. Til hver overlægestilling er knyttet et selvstændigt fagområde, henholdsvis pædi-
atri, cytogenetik/klinisk genetik og klinisk biokemi. Til stillingerne er knyttet et selvstændigt lægeligt og administra-
tivt ansvar for den tilhørende afdeling. 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 rådgivning vedrørende langtidsplanlægning er der etableret et insti-
tutråd, bestående af de tre overlæger, to ledende bioanalytikere, en afdelingssygeplejerske, en administrationsle-
der og den ledende sekretær. 
 
Organisationsskemaet blev omarbejdet i år 2000 idet den tidligere ledelsesgruppe er nedlagt. 
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Organisationsskema pr. 31. december 2000 
 

Direktion

Institutråd 

Biokemisk  
afdeling 

 
 
 
 

Afdelingsledelse 
 

Overlæge 
 

Ledende bioanalytiker 
 

Ledende sekretær 
 
 

Afdelingsleder 

Klinisk Genetisk  
afdeling 

 
 
 
 

Afdelingsledelse 
 

Overlæge 
 

Ledende bioanalytiker

 
 

Neuropædiatrisk  
afdeling 

 
 
 
 

Afdelingsledelse 
 

Overlæge 
 

Afdelingssyge-
plejerske 

 
 

Administration og 
service 

 
 
 
 

Afdelingsledelse 
 

Administrationsleder
 
 
 
 

Overassistent 
 

Stab Stab Stab Stab

Bestyrelse
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8.2 Personaleforbrug 
 
Afdelingernes stabe består af: 
 
Biokemisk afd. Klinisk genetisk afd. med 

kromosomlaboratorium 
Neuropædiatrisk afd. Service og administration

4 biokemikere 
6 bioanalytikere 
2 sekretærer 
1 konsulent/biokemiker 

4 læger 
2 biokemikere 
13 bioanalytikere 
3 fotografer 
1 rengøringsassistent 
2 sekretærer 
1 konsulent/læge 

2 psykologer 
1 sygeplejerske 
1 diætist 
2 ernærings- og 
husholdningsøkonomer 
1 projektmedarbejder 
3 medhjælpere 
1 sekretær 
2 læger/konsulenter 

1 overassistent 
1 assistent 
2 receptionister 
1 edb-medarbejder 
1 pedel 
2 rengøringsassistenter 

 
Pr. 1. juli 2000 var der ved John F. Kennedy Instituttet i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for 
videnskabelige stillinger ved John F. Kennedy Instituttet (af 13. juni 1998 med henvisning til ansættelse af 
videnskabelige medarbejdere ved sektorforskningsinstituttet af 19. august 1997) ansat to seniorforskere efter 
bedømmelse af videnskabelige bedømmelsesudvalg, en forsker (efter opslag), der ønsker bedømmelse om et par 
år, tre ph.d.-studerende efter opslag og bedømmelse samt en psykolog i tidsbegrænset stilling og en bachelor. En 
afdelingslæge og tre reservelæger samt en afdelingsleder, der er dr.med. og ansat før 1987, er ikke omfattet af 
stillingsstrukturen. 
 
 
Oversigt over udviklingen i stillingsstrukturen 
 
  

2000 
 

 
2001 

 Budget Realisation Budget 
 
Biokemisk afd. 

 
2 forskere 
2 ph.d.-studerende 

 
2 forskere 
2 ph.d.-studerende 

 
1 seniorforsker 
1 forsker/postdoc. 
2-3 ph.d.-studerende
1 seniorrådgiver 
 

 
Klinisk Genetisk afd. 

 
1 seniorforsker 
1 ph.d.-studerende 
 

 
1 seniorforsker 
1 ph.d.-studerende 
 

 
1 seniorforsker 
1-2 ph.d.-studerende

 
Neuropædiatrisk afd. 

 
1 forsker 
1 rådgiver 

  
1 forsker 
1 ph.d.-studerende 
1 rådgiver 
 

 
 
 



 

Tabel 8.2.1 Personaleforbrug angivet i årsværk 
 

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget
Årsværksforbrug 1997 1998 1999 2000 2001
Almindelig virksomhed 24 23 24 25 26
Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i 
energistofskiftet 

9 9 11 11 11

Indtægtsdækket virksomhed 15 18 15 16 16
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 8 10 10 7 7
I alt 56 60 60 59 60
 
Det samlede personaleforbrug har holdt sig meget stabilt på omkring 60 årsværk i flere år.  
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. 
 
 
Tabel 8.2.2 Instituttets stab på 70 personer (59 årsværk) fordeler sig således 
 
Ansattes alder Mænd Procent Kvinder Procent Total Procent 
Under 20 år 0 0 0 0 0 0 
20-29 år 0 0 5 7,1 5 7,1 
30-39 år 6 8,6 16 22,8 22 31,4 
40-49 år 0 0 13 18,6 13 18,6 
50-59 år 3 4,3 23 32,8 26 37,1 
60 år og derover 2 2,9 2 2,9 4 5,8 
I alt 11 15,8 59 84,2 70 100 
 
Instituttet er meget opmærksom på aldersfordelingen som bl.a. skyldes personalets mangeårige ansættelse. 
Naturlig afgang indenfor de næste 10 år vil dog nedbringe gennemsnitsalderen. 
 
 
Tabel 8.2.3 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år 
 

1997 1998 1999 2000 
4,1 3,3 3,7 13,0 

 
 
Instituttet har altid haft et lavt sygefravær, men i indeværende år har instituttet været ramt af fem medarbejderes 
længerevarende fravær som følge af livstruende sygdomme. Uden disse medarbejderes fravær ville det 
gennemsnitlige sygefravær have været 4,9, som er lavt i forhold til statens gennemsnitlige fravær på 7,6 dage pr. 
ansat. 
 
Med henblik på generelt at nedbringe sygefraværet tilbyder instituttet bl.a. influenzavaccination til samtlige 
medarbejdere. 
 
 
Tabel 8.2.4 Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere 
 
 1997 1998 1999 2000 
Nyansatte 11 7 6 11 
Fratrådte 4 8 10 11 
 
 
Personaleomsætningen er meget afhængig af opstart og afslutning af forskningsprojekter, idet personale tilknyttet 
disse aktiviteter er tidsbegrænset ansat. 
 



 

Der har ikke været nævneværdige forskydninger blandt faggrupperne indenfor de senere år. Opstart og afslutning 
af forskningsprojekter giver dog forskydninger indenfor AC-gruppen. 
 
Overarbejde og merarbejde 
Det er instituttets politik at overarbejde i videst muligt omfang skal afspadseres. På grund af ekstraordinært 
sygefravær i en afdeling er der dog udbetalt overarbejdsbetaling i indeværende år af en størrelsesorden på kr. 
17.000. 
 
 
8.3 Kompetenceudvikling 
 
Instituttet gennemfører en målrettet indsats for at udvikle kompetencen hos alle medarbejderne. Til koordinering af 
dette har instituttet et stående kursusudvalg som 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 og planlægge personalets efteruddannelse 
sammenholdt med instituttets overordnede målsætning og strategiplan. 
 
 
Tabel 8.3.1 Fordeling af kursusmidler 
 
Kursus Forbrug kr. Andel Personer 
Edb-kurser 8.055 4% 7 
Lederkurser 14.950 8% 3 
Fagkurser 169.686 88% 58 
I alt 192.691 100% 68 
 
 
Instituttet har anvendt 56% flere midler end forrige år - primært med henblik på at udvikle medarbejdernes faglige 
kompetence. Kursusmidlerne er hovedsageligt blevet anvendt til kortvarige indenlandske kurser. Der er kun 
anvendt kursusmidler til længerevarende uddannelse for en medarbejder. 
 
Der har været deltagelse i udenlandske kurser, kongresser mv. Se appendiks 3. Disse er overvejende finansieret 
af private fonde. 
 
 
8.4 Personale- og lønpolitik 
 
Instituttet havde som et af sine resultatmål for år 2000, at arbejdet i de 4 personalepolitiske udvalg færdiggøres og 
en folder, som beskriver instituttets personalepolitik, udarbejdes. 
Målopfyldelse: En folder vedr. instituttets personalepolitik er udarbejdet og en folder vedr. lønpolitikken er 
ligeledes færdiggjort. Udvalget som behandler seniorpolitik og udvalget som behandler kompetence- og 
personaleudvikling arbejder fortsat og har gjort gode fremskridt. Der er bl.a. gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på instituttet. Arbejdet følges af ledelsen og 
samarbejdsudvalget. 
 
 
Personalepolitik 
 
Ledelse og medarbejdere ønsker at instituttet: 
 har klare mål og strategier 
 opleves som en helhed 
 opleves som en meningsfuld og værdig arbejdsplads med høj kvalitet af ydelserne 
 har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
 har en synlig og klar ledelse 
 har engagerede, kvalificerede, initiativrige og samarbejdsvillige medarbejdere 
 har en åben intern dialog på tværs af faggrænser og funktioner 
 udnytter medarbejdernes ressourcer bedst muligt 

 
Instituttet har endvidere vedtaget en alkoholpolitik. 
 
Personalepolitikken skal opleves som en stadig udviklende proces og revideres derfor efter behov. 



 

 
 
Lønpolitik 
 
Instituttets lønpolitik skal i sammenhæng med personalepolitikken fremme instituttets strategi og visioner. 
 
Derfor skal instituttets lønpolitik fremme: 
 kvalitet i opgaveløsningen 
 instituttets målsætning og indsatsområder 
 instituttets fag- og personalepolitik 
 produktivitet 
 kreativitet og engagement 
 fleksibilitet 
 tværfaglighed og samarbejde 
 åbenhed og dialog i opgaveløsningen 
 ansvarlighed 
 rekruttering og fastholdelse af medarbejderne 
 lyst til videreuddannelse og dygtiggørelse 
 at miljømæssige konsekvenser indtænkes i alle beslutninger 
 tilfredse medarbejdere 

 
I folderen er det pålagt udvalget at revidere lønpolitikken en gang om året.  
 
Af instituttets ansatte: 
 er der pr. 31/12-2000 ansat fem tjenestemænd, som fordeler sig på tre overlæger, en administrationsleder og 

en sygeplejerske. 
 er kun otte personer (primært AC) ansat på nyt lønsystem.  

 
Instituttet er bevidst om at den fulde effekt af lønpolitikken ikke kan opnås, før alle personalegrupper er overgået til 
nyt lønsystem. Instituttets ansatte udtrykker dog stor tilfredshed med de elementer omkring udmøntning af 
lønpolitikken, der er til rådighed under den nuværende ordning. 
 
Samtlige medarbejdere tilbydes medarbejdersamtale en gang om året med nærmeste leder ligesom der afholdes 
temadage og personalemøder med personalepolitiske emner for alle ansatte. 
 
 
8.5 Lokaler/bygninger 
 
Bygninger og omkringliggende arealer ejes af Socialministeriet. Ved den seneste vurdering blev ejendomsværdien 
fastsat til 20.200.000 kr., heraf udgør grundværdien 6.231.500 kr.  
Siden 1999 har instituttet foretaget afskrivninger på statusposten ejendomme og anlæg. 
For år tilbage konstaterede instituttets tilsynsførende 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.  
Der er lavet et foreløbigt skitseprojekt, hvor instituttets udbygningsønsker er indarbejdet. 
 



 

 
   Anlægsaktiver: 
   Bygninger:  
   Konto 02.13 

  
1. Beholdning 31/12-1999      20.020.000 
2. Op-/nedregulering - primo 2000  
3. Ny primobeholdning 1/1-2000      20.020.000 
4. Anskaffelser i 2000  0 
5. Afgang/salg i 2000  0 
6. Ultimo 1999 (3+4+5)      20.020.000 
7. Afskrivninger i 2000          180.000 
8. Ultimobeholdning 31/12-2000 (6-7)      19.840.000 

    
    
    

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 

 
 
9.0 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.  
I forbindelse med anskaffelse af energikrævende apparatur og inventar er instituttets medarbejdere meget bevidste 
omkring energiforbrug. Medarbejderne er endvidere meget opmærksomme på miljøgodkendelse af diverse 
materialer. 
 
 
Energi 
 
Finansår 1997 1998 1999 2000 
Gas 31.764 kbm 32.862 kbm 21.319 kbm 24.524 kbm 
Vand 1.116 kbm 1.181 kbm 1.260 kbm 1.158 kbm 
El 238.518 kwh 238.390 kwh 230.413 kwh 242.471 kwh 
 
Efter tagrenovering med efterisolering forventes gasforbruget at stabilisere sig de kommende år omkring 21-26.000 
kbm afhængig af vejret. 
 
Elforbruget for regnskabsåret er steget bl.a. på grund af udbygning af køleanlæg. Ændret anvendelse af ældre el-
opvarmet træbygning har også påvirket forbruget. 



 

Rengøringsartikler 
 
Finansår  1997 1998 1999 2000 
Drynyl liter 10 10 30 40 
Gulvrengøring liter 20 20 30 30 
All. Reng. liter 20 5 20 20 
Toiletrens liter 7 14 14 14 
Sanalit liter 6 10 12 12 
Klonitol liter 0 2 12 12 
Neodisher sæbe kg 24 24 24 0 
Neodisher syre kg 12 12 12 36 
Neodisher FLA sæbe kg 25 
 
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. I løbet af 
året er der indkørt nye rengøringsmetoder som samtidigt har bevirket anvendelsen af nye produkter. 
 
 



 

10.0 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. 
 
 
 



 

 

Appendiks 1: Strategiplan 1999-2002 
 
Den overordnede målsætning for John F. Kennedy Instituttets virksomhed: Det samfundsmæssige perspektiv 
 
Psykisk udviklinghæmning medfører en livslang, socialt invaliderende betydelig og varig nedsat funktionsevne, der ofte kræver 
omfattende behandlings- og støtteforanstaltninger, såvel socialt, medicinsk som undervisningsmæssigt. 1- 3 % af befolkningen 
er psykisk udviklingshæmmet i sværere eller mindre grad. Der er derfor tale om et forhold af væsentlig samfundsmæssig 
betydning.  

 

Selv om målrettet socialpædagogisk indsats og relevant medicinsk behandling kan medvirke til bedre funktion og forbedret 
livskvalitet hos gruppen af udviklingshæmmede, er der meget få tilstande, der grundlæggende kan forebygges eller behandles. 
Blandt dem er den medfødte stofskiftesygdom PKU (phenylketonuri), også kaldet Føllings sygdom, som diætbehandles fra 
fødslen. 

 

John F. Kennedy Instituttet har siden oprettelsen i 1967 været et landsdækkende behandlings- og forskningscenter for PKU. 
Centralisering af behandlingen har givet særdeles gode resultater - intet barn med PKU falder gennem nettet, og alle opnår 
normal intelligens. Behandling i socialt regi har afbødet en sygeliggørelse. Instituttets aktiviteter har også betydet, at Danmark 
med hensyn til forskning og behandling vedrørende PKU har en førende position på verdenskortet.  

 

Instituttet har gennem årene udviklet ekspertise også inden for andre tilstande med mental retardering, bl.a. fragilt X syndrom og 
Menkes sygdom. Ekspertisen omfatter forskningsbaseret viden og genetisk diagnostik, formidling af denne i form af rådgivning 
til de enkelte familier/patienter, samt almen vidensformidling. 

 

Til trods for store fremskridt inden for udforskningen af DNA og arveanlæggene, såvel som udvikling af nye metoder til 
undersøgelse og forståelse af hjernens funktion, er kendskabet til specifikke årsager til udviklingshæmning stadig meget 
begrænset. Hos omkring halvdelen af tilfældene af udviklingshæmmede børn er årsagen ukendt. Påvisning af årsag er en 
forudsætning for forebyggelse og mulighed for effektiv behandling. 

 
Der er derfor i et samlet perspektiv behov for en faglig vægtig, målrettet og nyskabende indsats på området, ikke mindst fordi 
familier med mentalt retarderede børn tilhører en sårbar og svagt stillet gruppe i samfundet. 
 
John F. Kennedy Instituttet ønsker at medvirke til at løfte denne opgave.  
 
 
Ramme og formål 
 
John F. Kennedy Instituttet (JKFI) fik status som sektorforskningsinstitut under Socialministeriet i 1998. Den overordnede 
målsætning og opgavevaretagelse er fastlagt i vedtægterne og finanslovsteksten. 
 
JFKI's overordnede formål er forbedring af diagnostik, behandling, rådgivning og forebyggelse af betydelig og varig nedsat 
psykisk og fysisk funktionsevne, specielt psykisk udviklingshæmning, gennem forskning og udvikling. 
 
 
Forventede fremtidige krav til instituttet 
 
• synliggørelse af mål og virkemidler, internt i virksomheden og udadtil 
• indgåelse af udviklingskontrakt, senere mål og resultatstyring 
• bedre afrapportering af mål og resultater i relation til økonomi, forbedret økonomistyring 
• større efterspørgsel efter ydelser, både i ordinær og  i indtægtsdækket virksomhed 
• kvalitetssikring 
• krav om nyudvikling af metoder til diagnostik af medfødte handicap 
• samarbejde med andre institutioner/afdelinger 
• konkurrence fra andre institutioner/afdelinger vedr. klinisk-genetisk diagnostik, både i indland og udland 
 
 
Igangværende og planlagte udviklinger 
 
• forberede grundlaget for igangsættelse af byggesag (nybygning) 
• IT-udbygning (patientregistreringssystem, regnskabssystem), udbygning af hjemmeside på internet 
• stillingsstruktur, herunder ansættelse af seniorforskere  
• indkøb af kostbart nyt apparatur bl.a. til automatiseret karyotypering og FISH analyse. Indkøbes for opsparing i 

indtægtsdækket virksomhed. Omlægning af kromosomanalyseteknik til mere automatiserede analyser (igangsat). Indkøb af 
sekventeringmaskine til DNA sekventering 



 

• kompetenceudvikling af medarbejdere i henhold til strategiplan 
• kvalitetsudviklingsprogram for laboratorieanalyser fortsætter 
• personalepolitisk udvalg færdiggør arbejdet 
• omstrukturering af sekretariat med ansættelse af ledende sekretær 
• læger i formaliserede uddannelsesforløb  
• færdiggørelse af 2 ph.d.-kandidater 
• generationsskifte i ledelsen af Biokemisk afdeling 
• udbygning af forskningsmæssige samarbejder, f.eks. deltagelse i  nyetableret instrumentcenter 
 
 
Strategi 
 
JFKI's strategi indebærer en fokusering og målretning af forskning og rådgivning på områder, hvor  Instituttet har international 
gennemslagskraft og selvstændig placering i dansk forskning. Dette skal bidrage til  nyudvikling af samfundsrelevant viden, 
samtidig med at der opnås en generel forbedring af rådgivning og behandling af de enkelte familier med medfødte handicap, 
samt forbedret almen vidensformidling.  
 
 
Der fokuseres på følgende: 
 
• Forskning: udbygning af den nationale og internationale forskningsmæssige placering vedrørende PKU, Fragilt X syndrom 

og andre hyperaktivitetssyndromer samt fejl i metalstofskiftet. JFKI har  en mangeårig anerkendt international 
forskningsmæssig placering, og udfører forskning af høj kvalitet dokumenteret ved internationale publikationer. JFKI deltager 
aktivt i forskeruddannelse (ph.d., dr.med. og post.doc. forløb), og udveksler forskere med udenlandske forskermiljøer. JFKI's 
deltagelse i det globale videnssamfund understøttes af samarbejdsprojekter med internationale samarbejdspartnere, 
herunder EU projekter. En synliggørelse tilstræbes, ved at arrangere konferencer, møder og forskerseminarer med dansk og 
udenlandsk deltagelse. JFKI's forskning udmøntes inden for programområderne 1, 2, 3, 4 og 5, se disse. 

 
• Rådgivning og vidensformidling. JFKI har gennem mere end 30 år opbygget særlig ekspertise vedrørende rådgivning på 

området mental retardering, foruden en generel ekspertise vedrørende genetiske sygdomme, som efterspørges af  familier 
med genetiske sygdomme, praktiserende læger, socialforvaltninger, hospitalsafdelinger mm. JFKI lægger vægt på, at der 
ydes en ekspertbaseret ydelse af høj kvalitet, som imødekommer brugernes behov, dvs. er relevant og 
anvendelsesorienteret. JFKI lægger endvidere vægt på uddannelse af sundhedspersonale inden for området klinisk genetik, 
det neurobiologiske og det klinisk biokemiske område, bl.a. ved oprettelse af uddannelsesstillinger for læger. JFKI vil 
tilstræbe en synlig aktiv almen vidensformidling gennem udgivelse af oplysningspjecer, rapporter mm., samt ved 
undervisnings- og foredragsvirksomhed, samt temadage.  JFKI stiller sin faglige ekspertise til rådighed gennem deltagelse i 
råd og nævn, offentlige ekspertgrupper mm. Hvert af de 6 programområder indeholder elementet vidensformidling. 

 
• Service og kvalitetsudvikling. Med baggrund i forskningsbaseret viden kan der hele tiden nyudvikles metoder til f.eks. 

gendiagnostik af medfødte handicap. Nye neurobiologiske/psykologiske undersøgelser kan endvidere belyse hjernens 
funktion ved forskellige tilstande med forstyrret hjernefunktion. Disse diagnostiske metoder kan bidrage til forbedret 
rådgivning af de enkelte familier, og hermed til bedre service over for borgerne. Diagnostiske udredninger skal kunne 
rekvireres af JFKI's brugere og der skal ske en løbende kvalitetssikring. I et vist omfang udbydes disse foruden nationalt 
også internationalt via JFKI's hjemmeside samt internationale databaser. Diagnostisk service, kvalitetssikrings- og 
udviklingsarbejde er placeret under programområde 6, men indgår som delelement i alle programmer. 

 
• Konceptudvikling: Vægt på videreudvikling af den særlige integration af genetiske, biokemiske, fysiologiske, psykologiske og 

sociale aspekter ved medfødte handicap med udviklingshæmning, som er Instituttets koncept, udviklet på basis af 
erfaringerne med PKU og Fragilt X. Der skal ske en videreudvikling af forskning, rådgivning og behandling vedrørende 
medfødte sygdomme med fejl i energistofskiftet, således at dette nye område bliver føjet til JFKI's kerneområder, jf. 
programområde 4. 

 
• Den samlede virksomhed: Administration, organisation og ledelse. Ledelsen skal i de kommende år baseres på mål- og 

resultatstyring, samt resultopfølgning som udmøntes  i indikatorer: f.eks. aktivitets-, formidlings- og netværksindikatorer. JFKI 
gennemfører årligt medarbejdersamtaler, hvor plan for kompetenceudvikling i relation til instituttets strategi fastlægges. Der 
lægges vægt på ledelseskommunikation, således at vejen fra strategi til handling synliggøres og understøttes. Der 
udarbejdes skriftlige retningslinjer for personalepolitik.  

 
 



 

Virksomhed 
 
Instituttets særkende er en tæt integration af diagnostik og rådgivning af visse medfødte handicap med udviklingshæmning med 
forskning vedrørende samme. Hele spektret fra handicappets genetiske og biologiske baggrund  til sociale og psykologiske 
aspekter belyses og understøttes. 
Virksomheden omfatter derfor et intenst samspil af forskning med patientrådgivning og -behandling. Herved opnås en synergi 
effekt til gavn for såvel forskning som patientbehandling. 
 
Virksomheden er derfor flerstrenget  med en laboratoriefunktion samt en rådgivnings- og behandlingsfunktion. Virksomheden 
omfatter 
• forskning, der indgår i internationale og nationale samarbejder 
• direkte patientrådgivning og -behandling (PKU, Fragilt X, familier med handicappede børn, gravide med risiko for sygdom 

hos fostret, familier med arvelige sygdomme) 
• udførelse af rekvirerede laboratorieanalyser samt psykologiske undersøgelser (indtægtsdækket virksomhed), idet Instituttets 

særlige kompetence og særlige udstyr udnyttes 
 
Virksomheden tilrettelægges med hovedvægt på forskning og patientrådgivning/behandling idet faglig sammenhæng mellem 
virksomhedens dele tilstræbes. Kvalitet, relevans, service og innovation er nøgleord for virksomheden. Der ønskes en moderat 
vækst i den samlede virksomhed på en måde der tilsikrer den nødvendige andel af  forskningen. 
 
Instituttet produkter er: 
• viden, der skabes gennem forskning af høj kvalitet, som kan danne basis for  
• højt specialiseret patientrådgivning og behandling på kerneområderne, samt almen vidensformidling 
• højt specialiserede genetiske laboratorieanalyser 
 
Endvidere medvirker Instituttet til: 
• uddannelse af speciallæger i klinisk genetik 
• forskeruddannelse (ph.d., dr.med. etc.) 
• uddannelse af specialestuderende 
 
Instituttets målgrupper er 
• forskningsverdenen, både nationalt og internationalt 
• familier og klienter/patienter med medfødte handicap 
• internationale behandlersystemer 
• det danske amtskommunale behandlingssystem 
• sociale myndigheder, forvaltninger 
 
 
Programområder 
 
Der er udarbejdet en 3-årig forsknings- og udviklingsplan som indebærer satsning på programområder 
 
Programområder er udvalgt efter følgende kriterier: 
 
• fremadrettede forskningsområder, som Kennedy Instituttet har den fornødne baggrund for at udvikle 
• relevante anvendelsesmuligheder, f.eks. i forbindelse med patientrådgivning 
• særlige muligheder i kraft af instituttets tværfaglige karakter 
 
 
Programområderne er: 
 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet 
 
Målsætning: At udforske årsager til og gennem diagnostik tilbyde behandling og forebyggende rådgivning ved fejl i 
den videre omdannelse af phenylalanin til tyrosin (PKU, Følling's sygdom), hjernesignalstoffet dopamin (DOPA-
responsiv dystoni, parkinsonisme) og signalstofferne adrenalin og noradrelanin via homogentisinsyre (Alkaptonuri) til 
kuldioxid og vand 

 

PKU er en stofskiftesygdom med fejl i phenylalaninstofskiftet. PKU forekommer hos ca. 1 pr. 10.000 nyfødte. Alle nyfødte 
undersøges via en hælblodprøve for sygdommen, som kan behandles med diæt startende umiddelbart efter fødslen. Statens 
Seruminstitut varetager screeningsanalysen, og ved positivt fund henvises barn og familie til JFKI. For øjeblikket følges ca. 200 
børn og unge med PKU af Instituttet. JFKI har udviklet særlig ekspertise vedrørende phenylalaninstofskiftets biokemi og genetik, 
hvilket betyder, at også andre sygdomme inddrages i kernekompetencen. 

 

• Neuropædiatrisk og Biokemisk afdeling samarbejder løbende om udvikling af nye behandlingsprincipper ved PKU. Disse 
omfatter p.t.  



 

 

• patentering af modificeret gen, der kan fjerne phenylalanin i fødemidler og evt. i tarmkanalen 

• opgørelse af resultater og behandling med aminosyretabletter 

• udvikling af genterapi ved PKU (i samarbejde med professor Lars Bolunds gruppe, Århus Universitet) 

 

• tidligt behandlede og velbegavede kvinder med PKU ønsker nu graviditet med normalt udfald (ældste patient i denne 
gruppe er 33 år). JFKI vil sikre dette gennem de erfaringer Instituttet har høstet under et mangeårigt samarbejde med en 
amerikansk multicenterundersøgelse omfattende 400 gravide PKU-kvinder. JFKI publicerer fortsat fra dette studie og er 
medforfatter til øvrige publikationer fra undersøgelsen. 

• JFKI deltager i en efterundersøgelse af den kognitive udvikling hos amerikanske patienter med svær PKU behandlet i 
perioden 1968-84. Resultatet af denne undersøgelse forelægges ved en Consensus Konference arrangeret af NIH (National 
Institute of Health), Bethesda, Maryland, oktober, 2000. Resultaterne af dette studie samt JFKI's påvisning af en nøje 
sammenhæng mellem kombinationen af de to nedarvede mutante gener og graden af PKU, vil blive anvendt ved 
udarbejdelsen af generelle retningslinier for optimal behandling af PKU. 

• etablering af metoder til påvisning af mutationer i gener, der medfører familiær dopa-responsiv dystoni har vakt særlig 
opmærksomhed. Vi modtager jævnligt prøver fra danske og udenlandske familier, der efterfølgende kan modtage optimal 
behandling og rådgivning, dette har også resulteret i flere publikationer med internationale forskergrupper. 

• phenylalanin omsættes til tyrosin, der omdannes til dopamin, der er relativt nedsat ved parkinsonisme. I familier med 
formodet dopa-responsiv dystoni var flere med familiær parkinsonisme. JFKI har nu etableret et projekt med det formål at 
undersøge patienter, der har udviklet parkinsonisme inden 45 års alderen for mutationer i genet tyrosin hydroxylase. Der er 
ingen grund til at tro, at mutationer i dette gen er sjældnere end mutationer i genet for phenylalanin hydroxylase, der er 
defekt ved PKU, hvor hyppigheden er 1:10.000 og 1:50 i befolkningen er anlægsbærere. Forløber projektet som forventet, 
bliver resultatet tidligere og korrekt diagnostik og behandling af unge med parkinsonisme. JFKI agter i år 2000 at afholde et 
arbejdsseminar herom. 

 

I alt er der planlagt 5 projekter inden for programområdet. 

 
 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer -  fra gen til menneske 
 
Målsætning: At tilvejebringe ny viden om årsag til de hjernemæssige afvigelser ved Fragilt X syndrom og andre 
hyperaktivitetssyndromer, gennem udvikling af molekylærgenetiske og neurobiologiske metoder, med henblik på 
forbedret rådgivning og behandling 
 
Fragilt X er et arveligt, for tiden uhelbredeligt handicap med mental retardering, hyperaktivitet og autistisk adfærd. Det 
forekommer hos ca. 1 pr. 4.000 drenge. Med kun lidt over 300 kendte personer med Fragilt X er det klart underdiagnosticeret i 
Danmark. Kromosomlaboratoriet/Klinisk Genetisk afd. og Neuropædiatrisk afdeling samarbejder om opsporing, undersøgelse og 
rådgivning af familierne. 
 
• for at skabe en yderligere forbedret ramme omkring forskning og behandling vedrørende Fragilt X syndrom, skal der ske en 

konsolidering af det landsdækkende Fragilt X center (Videnscenter for Fragilt X syndrom) i samarbejde med 
Børneafdelingen, KAS Glostrup. Familier fra hele landet tilbydes ophold på JFKI med genetisk og socialpædagogisk 
rådgivning, relevante psykologiske og medicinske undersøgelser, og centeret skal fungere som vidensopsamlende og -
formidlende også til forvaltninger og myndigheder. Der er desuden etableret skandinavisk og internationalt samarbejde. 

• for at forstå effekten af gendefekten, skal der foretages cellebiologiske undersøgelser af det protein, som mangler ved 
Fragilt X syndrom. Der anvendes avancerede molekylærbiologiske metoder (gær 3-hybrid system) med undersøgelse af 
den RNA-bindende funktion af proteinet. Potentielle kandidat cDNA molekyler sekvensbestemmes og søges identificeret 
(samarbejde med Statens Seruminstitut). 

• undersøgelse af effekten på signal transduktion af at tilføre genet til model-cellesystem (P12 neuronale celler transfekteres 
med FMR1, og et antal ”end-points” for signal transduktionskaskader undersøges. Forventet samarbejde med Panum 
Instituttet med udvikling af DNA-arrays (”chips”)). 

• sammenhæng mellem anlægsbærerstatus for Fragilt X genet (præmutation) og fænotypen undersøges specielt med 
henblik på, om der er forskel på virkning af genmutationen ved videregivelse fra anlægsbærende far versus 
anlægsbærende mor. Dette er et internationalt samarbejde (Stuart Schwartz, Greenwood Genetic Center, USA). 

• screening for Fragilt X. Der planlægges et udviklingsprojekt med Statens Seruminstitut med henblik på etablering af metode 
til screening af gravide for Fragilt X. 

• dopamin-transmission ved hyperaktivitet bedømt ved PET-scanning med racloprid tracer (samarbejde med Århus 
Universitetshospital). 

• bevidsthedsprocesser og deres funktion ved Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer bedømt ved PET-scanning, 
herunder også grundlæggende undersøgelser over den regionale aktivering af hjernen ved bevidsthed, opmærksomhed og 
selvregulering i øvrigt, samt identificering af fejl i transmittersystemer (samarbejde med Rigshospitalet og Hammersmith 
Hospital, London) 



 

 
I alt er der planlagt 7 projekter inden for dette programområde. 
 
 
3. Reproduktion, vækst og udvikling 
 
Målsætning: Udvikle  ny viden, der kan bidrage til at forbedre grundlaget for generel forståelse af patogenese til 
medfødte handicap og abnorm fosterudvikling, ultimativt med henblik på forebyggelse 
 
Fosterets udvikling er underlagt en række genetiske såvel som ikke-genetiske faktorer. Programmet undersøger forskellige 
faktorer der bevirker abnorm fosterudvikling. 
 
• psykosociale faktorers betydning for fosterudvikling (samarbejde med RH, Center for Epidemiologisk Grundforskning, og 

Institut for Sygdomsforebyggelse) 
• molekylærgenetiske undersøgelser af imprintede gener med betydning for fostervækst og fosterudvikling (Murstensløst 

”center for vækst og regeneration”, 17 samarbejdende forskningsinstitutioner i Københavnsområdet) 
• identifikation af nye gener med betydning for autisme. JFKI er medlem af internationalt konsortium, ”The International 

Molecular Genetic Study of Autism (IMGSA) Consortium, som er en EU concerted action 
• mutationsanalyse af PAX6 genet hos danske aniridi-patienter (samarbejde med Statens Øjenklinik). PAX6 genet er ”master 

control” genet for øjets udvikling 
• undersøgelse af sammenhæng mellem kromosommosaik-tilstand og fosterabnormiteter (EUCROMIC, europæisk netværk) 
• medfødte handicap, misdannelser og sygdomme (f.eks. hæmoglobinsygdomme) hos etniske minoritetsgrupper (KAS 

Glostrup, Center for små handicapgrupper) 
 
I alt er der planlagt 6 projekter inden for programområdet. 
 
 
4. Fejl i energistofskiftet 
 
Målsætning: Udvikling af ny viden om cellernes dannelse af energi ved etablering af biokemiske og 
molekylærgenetiske metoder til forbedret diagnostik og rådgivning 
 
Dannelse af energi er en kompliceret proces hvori indgår et meget stort antal stofskiftesystemer. Fejl i energistofskiftet rammer 
1-10 ud af 10.000 børn om året og er formentlig underdiagnosticeret. Fejlen kan give sig udtryk på mange forskellige måder og 
vil ofte kræve en rådgivning af både familie og sociale myndigheder i hjemkommunen. 
 
• for at forbedre det diagnostiske tilbud ønsker vi at forfine de eksisterende metoder ved hjælp af en række specialanalyser 

for præcist at kunne påvise hvor fejlen er sket. Desuden vil vi udbygge det enzymatiske analysetilbud til at omfatte 
systemer, der vekselvirker med den centrale det af energistofskiftet. 

• med henblik på at finde frem til nye biokemiske og molekylærgenetiske markører til at påvise patienter med nedsat 
dannelse af energi vil vi studere sammenhæng mellem energistofskiftet og programmeret celledød. Når energiproduktionen 
er mere eller mindre ødelagt vil der dannes en række stoffer bl.a. frie radikaler, som vil starte en række signaler der fører til 
cellens destruktion (kaldet programmeret celledød). Målet er at undersøge anvendelsen af nogle af disse signalstoffer til at 
finde patienter med fejl i energistofskiftet. 

• for at forbedre det diagnostiske tilbud på landsplan ønsker vi at etablere et murstensløst center til diagnostik, behandling og 
rådgivning af patienter med fejl i energistofskiftet. Dette skal ske i samarbejde med Børneafdelingen, KAS Glostrup samt 
Neurologisk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet. 

• for at kunne vurdere omfanget af de enkelte patienters handicap ønsker vi at udvide det diagnostiske analysetilbud til at 
omfatte neuropsykologisk testning.  Patienter der har en moderat funktionsnedsættelse vil herved kunne få en forbedret 
rådgivning omkring indlæring og arbejdsmuligheder. 

 
I alt er der planlagt 4 projekter inden for programområdet. 
 
 
5. Fejl i metalstofskiftet 
 
Målsætning: Udvikling af molekylærgenetiske og basale cellebiologiske undersøgelser af betydningen af fejl i 
omsætningen af metaller (især kobber og jern) for sygdomsudvikling 
 
Metaller indgår i en lang række livsvigtige enzymer, men er samtidigt meget giftige i overskud. Transport til forskellige 
cellebestanddele og enzymer er derfor nøje reguleret og sker vha. specifikke metaltransportører. JFKI er et internationalt center 
for diagnostik og udforskning af Menkes sygdom og beslægtede fejl i kobberstofskiftet. Antallet af patienter med arvelige fejl i 
metalstofskiftet er støt stigende, ligesom der en øget opmærksomhed omkring metallers indvirkning på hjernefunktionen ved 
Alzheimer og Parkinson sygdom. Endvidere kan nævnes at jern og kobber indgår i enzymer, der er med til dannelse af 
neurohormoner, og defekter i to af disse enzymer giver henholdsvis PKU og dopa-responsiv dystoni. 
  
• JFKI har udvidet sit interesseområde til at omfatte undersøgelser af transport af kobber (og jern) i hele cellen for at opnå ny 

viden om arvelige sygdomme, der skyldes fejl i metalstofskiftet. Ved hjælp af avancerede molekylærgenetiske og 
cellebiologiske metoder vil vi studere samspillet mellem de forskellig metaltransportører og deres lokalisering i cellerne. 



 

• metallerne indgår som vigtige bestanddele i den centrale del af energistofskiftet og fejl i indbygning af jern og kobber vil 
ligeledes give anledning til defekter i respirationskæden og dermed sygdomsudvikling. Med udgangspunkt i Menkes sygdom 
og andre kendte metalsygdomme (Wilson, Friedrich ataxi, ALS, SCO2 defekter m.fl.) vil vi studere effekten på 
energistofskiftet og dannelse af frie radikaler for at finde frem til tegn på mangel eller forgiftning i mitochondrierne, som kan 
anvendes diagnostisk. 

• vi vil fortsætte molekylærgenetiske og -biologiske analyser af mutationers betydning for sygdomsudvikling hos Menkes 
patienter bl.a. ved at studere indvirkningen på kobberkrævende enzymer gennem samarbejder med andre grupper eller ved 
selv at opsætte nye enzymanalyser. Specielt vil vi arbejde med et enzym, der er af betydning for transport af jern. 

• da det er et specielt problem at påvise arvebærere, hvis store genstykker mangler vil vi arbejde med nye metoder til 
bærerbestemmelse specielt i Menkes genet, hvor denne mutationstype er hyppig. 

• i samarbejde med Hepatologisk afd., Rigshospitalet vil vi undersøge sammenhængen mellem mutationer i Wilsongenet og 
søvnforstyrrelser, idet kobber er af betydning for styring af døgnrytmen. Vi vil desuden undersøge jernstofskiftet hos 
Wilsonpatienter, da der er en tæt sammenhæng mellem dette og kobberstofskiftet. 

 
I alt er der planlagt 5 projekter inden for programområdet. 
 
 
6. Diagnostisk service og genetisk rådgivning 
 
Målsætning: a) At udføre og kvalitetsudvikle et relevant laboratoriebaseret analyserepertoire vedrørende genetiske 
sygdomme, der imødekommer brugernes behov for genetisk diagnostik og rådgivning, herunder fosterdiagnostik, idet 
JFKI's ekspertise og apparatur udnyttes til udførelse af rekvirerede opgaver. b) at udføre neurobiologiske og -
psykologiske undersøgelser hos børn med mental udviklingforstyrrelse/hyperaktivitet. 
Det samlede undersøgelsesrepertoire fremgår af JFKI's hjemmeside samt databaserne GeneTests og EDDNAL 
 
• udførelse og kvalitetssikring af blod- og fosterkromosomundersøgelser 
• kvalitetsudvikling af metoder til kromosomdiagnostik, herunder automatiseret karyotypering, G-båndsfarvning, CGH, 

multicolor FISH, telomeranalyse, nye fotografiske teknikker 
• udføre, udvikle, implementere og evaluere  nye DNA-analyser til gentestning 
• udføre og kvalitetsudvikle kromosomanalyser af knoglemarvsceller ved leukæmidiagnostik 
• kvalitetssikre analyser for arvelige stofskiftesygdomme gennem deltagelse i ERNDIM (europæisk kvalitetssikringsprogram), 

samt for DNA analyser gennem deltagelse i EMQN 
• tilbyde JFKI's analyse-, rådgivnings- og behandlingsprogram over internet via LabInfo, etableret af Amtrådsforeningen, 

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen 
 
Der foregår løbende udviklingsarbejde og kvalitetssikring. 
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Appendiks 3: Andre aktiviteter 
 
 
1. Temadage mv. 
 Arbejdsseminar om Patofysiologiske/genetiske aspekter ved parkinsonisme, Kennedy Institut-

tet, november (Flemming Güttler/arrangør (FG), Nina Horn (NH), Anne Romstad (AR), Flem-
ming Wibrand (FW)) foredrag 

 Temadag vedr. neuropsykologisk testning, januar. Jytte Lunding (JL) 
 Forældremøde vedr. DAMP, Tårnby, januar. (JL) foredrag 
 Forældremøde vedr. DAMP, Ballerup, marts. (JL) foredrag 
 Temadag i Børneneuropsykologisk Selskab, oktober. (JL) foredrag 
 Temadag vedr. DAMP (psykologer, sundhedsplejersker og pædagoger i Vestsjællands Amt), 

oktober. (JL) 
 Temadag vedr. DAMP (psykologer, sundhedsplejersker og pædagoger i Vestsjællands Amt), 

november. (JL) 
 Diagnosticering af DAMP (psykolog og pædagoger), Stenlille Kommune, november. (JL) fore-

drag 
 Forelæsning om genetisk baggrund for udviklingshæmning,  Social og Sundhedsforvaltningen, 

Københavns Amt, (Helle Hjalgrim (HH)) 
 Forelæsninger ved Frambu Helsecenter, Norge: Temadag om fragilt X syndrom (HH) 
 Familieweekend for Landsforeningen for Fragilt X (HH) 
 Temadag vedr. børn med funktionsnedsættelse og anden etnisk baggrund (Karen Brøndum-

Nielsen (KBN), Johanne Marie Hahnemann (JMH), HH, Susanne Boonen (SB)) 
 Møde på Center for Autisme (HH) 
 Temadag: Fremtidens laboratorium (Lise Buchardt (LB), Hanne Mølgaard (HM)) 
 Institutionsbesøg i børnehave, foredrag for personalegruppen omkring PKU og behandlingen, 

juni. (KEN) 
 Skanderup-mødet for PKU-familier, Skanderup, oktober. (KKA/medarrangør, KEN) 
 
 
 Konferencebidrag med proceedings/abstracts 
 37th Maternal PKU Collaborative Study Steering Committee Meeting, Boston, USA, april 2000. 

Flemming Güttler (FG) inviteret foredragsholder 
 China-Japan Friendship University Hospital, Beijing, Kina, maj 2000. (FG) inviteret foredrags-

holder om diagnostik og behandling af PKU 
 VIII International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Cambridge, september 2000. (FG, 

Per Guldberg (PG), AR, Lena Poulsen (LP), Kirsten Kjær Ahring (KKA) FW) foredrag, posters 
 Concensus Development Conference on Phenylketonuria (PKU): Screening and management. 

National Institute of Health, Bethesda, USA, oktober 2000. (FG) inviteret foredragsholder 
 12th International Conference on pterins, folates, and related biogenic amines, St. Moritz, 

Champfer, Schweiz, marts. (AR) foredrag 
 7th Asian European Workshop on Inborn Errors of Metabolism, Antalya, Tyrkiet, september. 

(AR, KKA) foredrag 
 Membrane Chemistry, Kollekolle, juli. (NH, Lisbeth Birk Møller (LBM)) 
 3rd World Congress on Cellular and Molecular Biology, oktober. (LBM, NH) poster 
 European Society Human Genetics Conference, Amsterdam, maj. ((KBN), Karen Grønskov 

(KG), (JMH)) foredrag og posters 
 10th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy, Barcelona, juni. (JMH) fore-

drag 
 European Conference on Mental Retardation in Childhood II, Oslo, maj. (HH) foredrag og po-

ster 
 Nordisk forening for Obstetrik og Gynekologi, Oslo, juni. (JMH) poster 
 OECD Global Science Forum Workshop on Structural Genomics, Firenze, juni. (KBN) national 

representative 
 EMQN consensus conference on Friedrieich ataxia, Dublin, juni. (KBN) national representative 
 Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, Møde om Genetisk testning, Sandbjerg, november. 

(KBN/chairperson, JMH/mødearrangør, Susanne Boonen (SB), Elsebet Østergaard (EØ), Lis-
beth Hoffmann (LH)) 



 

 Medicon Valley Bioconference 2000, Malmø. (Morten L. Pedersen (MLP)) poster 
 2. Sandbjerg kursus i Børneoftalmologi, Sandbjerg, december. (KBN) foredrag 
 Dansk Selskab for Neurovidenskab, Sandbjerg, maj. (HL), Troels W. Kjær (TWK) abstract 
 Social Causation of Disease, Stockholm, maj. (HL, Dorthe Hansen (DH)) abstract 
 European Society for Neuroscience, London, juni. (HL) abstract, inviteret foredragsholder 
 Association for the scientific study of consciousness, Bruxelles, juni. (HL, TWK) 
 Jubilæumsmøde, Columbia University, New York, december. (HL) 
 Barrierer ved coping hos PKU’ere, Stockholm, januar. (KEN) KI repræsentant, (JL) foredrag 
 PKU-foreningens årsmøde, Odense, april. (KKA, KEN) foredrag 
 ESPKU møde, Reutlingen, oktober. (KEN) foredrag 
 Selskabet Danske Neuropsykologer. Møde vedr. DAMP, marts. (JL) foredrag 
 National DAMP-konference, september (JL) 
 Nordisk PKU-møde, Uppsala, januar. (KKA) foredrag 
 SHS International meeting of Inborn Errors, London, marts. (KKA) foredrag 
 Årsmøde for Pædiatriske Kliniske Diætister, marts. (KKA) 
  
  
2. Undervisning 
 Åbent hus for gymnasieelever, to arrangementer, marts (hele huset) 
 Åbent hus for yngre læger, august (hele huset) 
 Undervisning af U7 laborant-studerende, august (CL) 
 Kursus for feriebørn, undervisning praktisk og teoretisk, juli. (KEN, KKA) 
 Undervisning i Århus hos tyrkisk familie med tyrkisk læge. (KEN) 
 Undervisning i Ringsted hos tyrkisk familie med tyrkisk læge. (KEN) 
 Undervisning vedr. ADHD/DAMP, Åbent Universitet, Ålborg. (JL) 
 Undervisning om PKU for personalet på Bofællesskabet, Nibe, november. (KKA) 
 A-kursus for pædiatere: Neuropædiatri (Karen Brøndum-Nielsen (KBN)) 
 A-kursus for oftalmologer (KBN) 
 Tværfagligt kursus i klinisk genetik for vordende speciallæger (KBN/kursusleder) 
 Undervisning ved foredrag om genetik mm. for børnelæger, Hillerød sygehus. (Johanne Marie 

Hahnemann (JMH), Helle Hjalgrim (HH)) 
 Forelæsning i Neuroblokkursus for lægestuderende (HH) 
 Forelæsninger om prænatal diagnostik og genetiske undersøgelsesmetoder for lægestuderen-

de (HH) 
 Forelæsninger for Norske Fragilt X forening, Røde Kors Center, Eidene, Tjørne, Norge (HH) 
 Tværfagligt A-kursus for læger: Syndromsøgning på Internet (HH) 
 Foredrag for praktiserende læger, Københavns Amt, om fosterundersøgelser (JMH) 
 Foredrag om prænatal diagnostik ved Lægedage, Bellacenteret (JMH) 
 Foredrag og rundvisning for KI for bioanalytikere fra kreds 2 og 4 (Birthe Jespersen (BJ)) 
 
  
3. Publicerede artikler 
 Se appendiks 2. 
 
 

Populærvidenskabelige artikler 
 Brøndum-Nielsen K. Genetisk rådgivning ved autisme, Autismebladet 3:3 2000. 
 ’Kend dig selv - kend dine gener’, Artikel til virtuel debatbog på Internet. Experimentariums ud-

stilling: Future body (KBN) 
 Nielsen KE. Hvordan håndterer vi diæten i fællesskab. PKU-Nyt 34:12 2000. 
 Udtagelse og testkørsel af Kend din kost for forlaget Systime, Publiceres i dagspressen. (KEN) 
 Interview TV2 Fyn vedr. Unge/voksne ADHD/DAMP. (JL) 
 Ahring KK. Phenylketonuri, kendt som Føllings syge: Status over behandlingen i Danmark. 

Diætisten 46(8):11-15 2000. 
 
 
4. Deltagelse i råd, bestyrelser, nævn, forældreforeninger 



 

 Næstformand i Censorformandskabet 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 Advisary Committee ved European Society for PKU (FG) indtil okto-

ber 2000 
 Medlem af the Steering Committee on the Maternal Phenylketonuria Collaborative Study (FG) 
 Medlem af redaktionen, The Journal of Inherited Metabolic Disease (FG) 
 Medlem af redaktionen, Annals of Medicine (FG) 
 Bedømmere ved en række internationale, videnskabelige tidsskrifter (FG, NH, KBN, HL) 
 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 Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet (FG) 
 Deltagelse i etablering af sekvenseringscenter (LBM, NH) 
 Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (NH) 
 Sekretær i Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, DSMG (JMH) 
 Formand for DSMG’s uddannelsesudvalg (KBN) 
 Medlem af DSMG’s udvalg vedr. kvalitetssikring af prænatale kromosomanalyser (KBN, JMH) 
 Kursusleder for specialet klinisk genetik (KBN) 
 Medlem af bestyrelsen for Dansk Cytogenetisk Centralregister (KBN) 
 Medlem af teknisk arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. revision af retningslinjer for 

prænatal diagnostik (KBN, JMH) 
 Medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet vedr. biobanker (KBN) 
 Medlem af bestyrelsen for Dr. Louises Forskningsfond (KBN) 
 Medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (KBN) 
 Formand for Landsforeningen for Fragilt X syndrom (HH) 
 Medlem af bestyrelsen af Danske Bioanalytikere (LIB) 
 Medlem af arbejdsgruppe i Børneneuropsykologisk Selskab og Fagnævn i Psykologiforeningen 

vedr. kvalitetssikring af børneneuropsyk. undersøgelse (JL) 
 
 
5. Vejlederfunktioner 

Anne Romstad, ph.d.-studerende (FG) 
2 gymnasieelever, december 2000 (AR) 
Dr. H. Serap Kalkanoglu, Gæsteforsker (AR) 
Lena Poulsen, specialestuderende (LBM, NH) 
Marianne Paulsen, bachelorstuderende (LBM, FW, NH) 
Lars Riff Jensen, ph.d.-studerende (NH) 
Morten L. Pedersen, ph.d.-studerende (KBN) 
Lone Frydelund, ekstern ph.d.-studerende, Rigshospitalet (KBN) 
Louise Ambye, ekstern ph.d.-studerende, Hvidovre Hospital (KBN) 
Lars Allan Larsen, ekstern ph.d.-studerende, Statens Seruminstitut (forsvaret april 2000) (KBN) 
Vejledning og undervisning af 2 bioanalytikerstuderende i specialeperiode  (EVK, JMH) 

 Tanja Rud Rasmussen, praktik, Suhrs seminarium, september-oktober 2000 (KEN) 
 Løbende supervision af PPR-psykolog i Holbæk. (JL) 
 
 



 

6. Andet 
  

 Nationale og internationale samarbejdspartnere 
 Prof. Bent Nørgaard Pedersen, Statens Seruminstitut 
 Prof., dr.med. Niels Tommerup, Panum Instituttet, Københavns Universitet 
 Dr. Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse 
 Prof. Albert Gjedde, Rigshospitalet/Hvidovre Hospital 
 Overlæge Jens Michael Hertz, overlæge, dr.med. Karen Østergaard, overlæge Erik Dupont, 

Lektor, dr.med. Thomas G. Jensen, ph.d.-studerend Rikke Christensen, Århus Universitet 
 Mac Gardner, The Murdock Institute/Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australien 
 Dr. Beat Thöny, Dr. Nenad Blau, University Children’s Hospital, Zürich, Schweiz 
 Irma Dianzani, Torino, Italien 
 Prof. Imran Özalp, Prof. Turgay Coskun, Ass. Prof. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, 

Ankara, Tyrkiet 
 Prof. Tolunay Baykal, University of Istanbul, Istanbul, Tyrkiet 
 R.A. Wevers, University Medical Center, Nijmegen, Holland 
 Prof. Anthony Monaco, Wellcome Trustcenter, Oxford, England 
 Dr. Michael B. Petersen, Athen, Grækenland 
 Prof. Patricia Jacobs, Salisbury, England 
 Prof. Hans H. Ropers, Max Planck Institut, Berlin, Tyskland 
 Prof. David Brooks, Hammersmith Hospital, London, England 
 Prof. Julian Keelan, Columbia University, New York, New York, USA 
 Prof. Ingeborg Krägeloh-Mann, University of Tübingen, Tübingen, Tyskland 
 Prof. Philippe Evrard, Hôpital Necher, Paris, Frankrig 
 Prof. Harvey L. Levy, Harvard Medical School, Boston, USA 
 Prof. Richard Koch, Prof. Rex Moats, University of California at Los Angeles, Californien, USA 
 Dr. Colleen Azen, University of Southern California, Los Angeles, Californien, USA 
 
 
 Udenlandske gæsterforskere 
 Barbara Montserat, Erasmus udviklingsstudent, Spanien 
 Clara Hernandez, studentermedhjælper, Spanien 
 Serap Kalkanoglu, senior gæsteforsker, Tyrkiet 
 
 
 Udstationering 
 Morten L. Pedersen, 3 mdr., Center for Cancer Research, MIT, Boston, USA 
 
 
 Studiebesøg 
 Kromosomlaboratoriets personale besøgte Max Planck Instituttet, afd. for molekylær genetik, 

Berlin, september 
 



 

Appendiks 4: Fortegnelse over tilsagn om bevillinger fra fonde 
 
Modtagne forskningsmidler i finansåret 2000    
Projektnavn: Tilskudsgivers navn: Modtager: Beløb: 
    
Fra private fonde    
    
Mælkesyrebakterier Nilab Flemming Güttler 331.112,60
Bedre tilværelse for PKU´ere Nutricia Hans Lou 80.000,00
Effekten af prænatal psykosocial stress     
på graviditetsforløb og fosterudvikling,     
specielt hjerneudvikling Direktør Ib Henriksens Fond Dorthe Hansen 50.000,00
Visuel aktivering under spontan dyb     
søvn hos raske voksne undersøgt med     
H2 15O PET  Ludvig & Sara Elsass Fond Peter Born 100.000,00
Anskaffelse af apparatur Kirstine fonden Karen Brøndum-Nielsen 250.815,05
Opståelsesmekanismer af krom. sygd. Direktør J. Madsen & hustrus fond Michael B. Petersen 15.000,00
Kobberstofskiftet Fonden af 1870 Nina Horn 30.000,00
Støtte til deltagelse i kongres The Plasmid Foundation Lisbeth Birk Møller 28.000,00
Risikofaktorer for neonatal encefalopati Ludvig & Sara Elsass Fond Hans Lou 380.000,00
Effekten af prænatal psykosocial stress     
på graviditetsforløb og fosterudvikling,     
specielt hjerneudvikling Augustinusfonden Dorthe Hansen 50.000,00
Opståelsesmekanismer af krom. sygd. Christian den X´s fond Michael B. Petersen 10.000,00
Forskningsstøtte for juli kvartal 2000 Nilab Hans Lou 15.000,00
PKU Stenild Hjorts fond Flemming Güttler 50.000,00
Anlægsbærerscreening for fragilt X     
syndrom: Teknologiske aspekter Sygekassernes Helsefond Karen Brøndum-Nielsen 200.000,00
Parkinsons sygdom forårsaget af     
dopamin-mangel Novo Nordisk fonden Flemming Güttler 100.000,00
Kobbers betydning for dannelse af     
reaktive iltradikaler og deres indvirkning    
på energistofskiftet Novo Nordisk fonden Nina Horn 265.000,00



 

    
Forebyggelse og behandling af     
Mitochondriesygdomme Sygekassernes Helsefond Nina Horn 183.225,00
Forskningsstøtte vedr. medfødte     
sygdomme Vanførerfonden Michael B. Petersen 30.000,00
Opståelsesmekanismer af krom. sygd. Lily Benthine Lunds Fond Michael B. Petersen 15.000,00
Støtte til deltagelse i kongres  Løvens kemiske Fabriks   
Chips to Hits, 2000" forskningsfond Morten L. Petersen 22.481,00
Indkøb af DNA sekvenator Augustinusfonden Nina Horn 750.000,00
Indkøb af DNA sekvenator Direktør Ib Henriksens fond Nina Horn 100.000,00
Aflønning af Bioanalytiker i 10 mdr. Genomic Expression Morten L. Petersen 211.154,30
    
I alt for private fonde   3.266.787,95
    
    
Statslige fonde    
    
Molecular genetics of cellular mechanisms in     
regulation of growth and regeneration SSVF Karen Brøndum-Nielsen 650.000,00
Molekylær-Genetiske undersøgelse ved    
hjernesygdomme med formodede fejl i     
dopaminsyntesen SSVF Flemming Güttler 300.000,00
Den cellulære kobberpumpe ATP/A og regul-    
ering af kobberstofskiftet SSVF Nina Horn 400.000,00
Funktion af fragilt X proteinet (FMRP). SSVF Karen Grønskov 250.000,00
Dopamin receptor densiteten i hjernen ved     
familiært og læsionelt hyperkinetisk syndrom. SSVF Hans Lou 250.000,00
    
I alt for statslige fonde   1.850.000,00
    
I alt for Kennedy Instituttet   5.116.787,95
 



 

Appendiks 5: Bevillingsafregning for underkonti 
 
 
§15.64.31.10 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Almindelig virksomhed 
 

Nettoudgifter 
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
1.    Bevilling (B+TB) 8.400.000 1.600.000 10.000.000
2.    Regnskab 7.946.384 3.432.425 11.378.809
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 453.616 -1.832.425 -1.378.809
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.     
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 1 1
6.    Årets overskud 453.616 -1.832.424 -1.378.808
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 177.380 114.725 292.105
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 177.380 114.725 292.105
14.   Årets overskud 453.616 -1.832.424 -1.378.808
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 630.996 -1.717.699 -1.086.703
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  -630.996 1.186.996 556.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 0 -530.703 -530.703
 
Ad pkt. 16: 

Løn: Et beløb på 630.996 kr. er overført fra løn til øvrig drift til afholdelse af udgifter ved konsulentun-
dersøgelse. 
Øvrig drift: 556.000 kr. er overført fra indtægtsdækket virksomhed til apparaturanskaffelser. 
 
 
§15.64.31.20 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Diætpræparater 
 

Nettoudgifter 
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
1.    Bevilling (B+TB) 0 10.000.000 10.000.000
2.    Regnskab 0 11.051.797 11.051.797
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 -1.051.797 -1.051.797
6.    Årets overskud 0 -1.051.797 -1.051.797
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 562.032 562.032
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 0 562.032 562.032
14.   Årets overskud 0 -1.051.797 -1.051.797
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 -489.765 -489.765
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 0 -489.765 -489.765
 
Underskuddet skyldes større patienttilgang end forudset samt supplerende behandling til otte kvinder i 
forbindelse med graviditet og planlagt graviditet. 

Underskuddet kan ikke udlignes ved et overskud af mindst samme størrelse i år 2001 uden, at der 
tilføres ekstra midler på TB 2001. 



 

§15.64.31.30 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Fragilt X syndromet og medfød-
te stofskiftesygdomme 
 

Nettoudgifter 
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
1.    Bevilling (B+TB) 5.300.000 1.100.000 6.400.000
2.    Regnskab 3.800.687 1.302.334 5.103.021
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 1.499.313 -202.334 1.296.979
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.     
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
5.    Bevillingstekniske omflytninger -202.334 202.334 0
6.    Årets overskud 1.296.979 0 1.296.979
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 49.382 2 49.384
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 49.382 2 49.384
14.   Årets overskud 1.296.979 0 1.296.979
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 1.346.361 2 1.346.363
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 1.346.361 2 1.346.363
 
Overskuddet skyldes vakante stillinger. 
Overskuddet anvendes hovedsageligt til øget forskningsaktivitet. 
 
 
§15.64.31.90 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Indtægtsdækket virksomhed 
 

Nettoudgifter 
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 185.713 185.713
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 -185.713 -185.713
6.    Årets overskud 0 -185.713 -185.713
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 1.249.435 1.249.435
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 0 1.249.435 1.249.435
14.   Årets overskud 0 -185.713 -185.713
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 1.063.722 1.063.722
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  0 -556.000 -556.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 0 507.722 507.722
 
Indtjeningen i virksomheden blev større end forventet, men indtægtsfremgangen blev imidlertid mere 
end opslugt af forøgede indirekte udgifter, bl.a. til edb og udgifter ved indkøring af nyt apparatur. 
 
Ad pkt. 16: 
Overførsel af akkumuleret overskud til almindelig virksomhed til anskaffelse af apparatur. 
Akkumuleret overskud anvendes til investeringer i nyt apparatur. 



 

§15.64.31.95 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 

Nettoudgifter 
Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 2000  
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.     
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 0 -1 -1
Opgørelse af akkumuleret resultat:  
11.   Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 -3 -3
13.   Akkumuleret overskud primo 2000 0 -3 -3
14.   Årets overskud 0 -1 -1
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 -4 -4
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2000 0 -4 -4
 
 
 


