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1. Beretning 
 
Lovgrundlag  
 
John F. Kennedy Instituttet er en institution under Socialministeriet, der drives i medfør af lov 257 1978 om 
udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v., jf. §2, stk. 4. Instituttet er fra 1. januar 
1998 etableret som et sektorforskningsinstitut med en faglig bestyrelse, jf. B 952 1997.  
 
 
 
Virksomheden 
 
Mission og vision 
 
John F. Kennedy Instituttets mission er: 
 

• forbedring af diagnostik 
• behandling 
• rådgivning og forebyggelse  

 
- indenfor handicap med medfødt betydelig og varigt nedsat funktionsevne, specielt psykisk udvik-

lingshæmning. 
 
Det er Instituttets mål at være i stand til gennem forskning og udvikling at tilbyde nye/forbedrede behand-
lingsmetoder, med såvel medicinsk som socialpædagogisk sigte.  
 
Instituttets særkende er en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling, understøttet 
af strategisk forskning på internationalt plan. Hele spektret fra funktionsnedsættelsens genetiske og biologi-
ske baggrund  til sociale og psykologiske aspekter belyses og understøttes. 
 
Instituttets vision er til stadighed at udbygge samspillet mellem forskning, patientrådgivning og -behandling. 
Instituttet ønsker fortsat at stå som et forbillede for, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres for 
en gruppe klienter med behov for livslang støtte på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne.  
 
I et bredere perspektiv ønsker Instituttet desuden at være kendt i offentligheden for at udføre såvel forskning 
på højt niveau som dygtigt, professionelt og engageret medicinsk og socialpædagogisk arbejde af stor sam-
fundsmæssig værdi. Instituttet skaber herved en særlig synergieffekt til gavn for såvel patientbehandling som 
forskning. 
 
 
Målgruppe 
 
Instituttets erklærede målgruppe kan inddeles i de følgende 5 hovedgrupper: 

• klienter/patienter med PKU1, Fragilt X2, Menkes sygdom3 og deres familier 
• professionelle i det amtskommunale behandlersystem 
• det internationale forsknings- og behandlersamfund 
• uddannelsessteder/forskningsinstitutioner 
• forvaltninger indenfor social- og sundhedssektoren 

 
 
Yderligere information om John F. Kennedy Instituttets organisering og aktiviteter findes på Instituttets 
hjemmeside www.kennedy.dk. Siden indeholder bl.a. en uddybende beskrivelse af de undersøgelser, der 
udføres på Instituttet.  

                                                     
1 PKU eller Føllings sygdom er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet medfører mental retardering (psykisk udviklingshæmning). 
2 Fragilt X syndrom er en genfejl på X-kromosomet, der medfører psykisk udviklingshæmning og hyperaktivitet, dvs. urolig, omkringfa-

rende, ukoncentreret adfærd. Endvidere ses autisme. 
3 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. 
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Instituttets aktivitets- og indsatsområder 
 
Instituttets faglige aktiviteter kan struktureres i følgende 6 hovedaktiviteter: 
 

• Behandling af PKU patienter, hvilket indbefatter Instituttets behandlingsberedskab der aktiveres i det 
øjeblik Statens Serum Institut påviser abnorm screeningsprøve hos et nyfødt barn. For at afgøre om 
behandling med diæt skal igangsættes, ”indlægges” barnet og familie, hvorefter diætist, plejepersona-
le, psykolog samt lægefaglig ekspertise vejleder og rådgiver i det videre forløb. PKU-behandlingen er 
livsvarig og patienten skal løbende kontrolleres via blodprøve samt opfølgende undersøgelser af 
vækst og udvikling.  

 
• Rådgivning af familier, læger, institutioner m.m. i forbindelse med fragilt X og andre hyperaktivitets-

syndromer. Instituttet har her en landsdækkende rolle og deltager aktivt i diverse kurser samtidig 
med, at Instituttet har nær kontakt med eks. forældreforeningen. 

 
• Laboratorieundersøgelser, hvor Instituttet bl.a. udfører fosterkromosomanalyser for Københavns Amt 

samt en række andre biokemiske- , kromosom- og DNA-analyser. Instituttet har i 2001 udbudt mere 
end 50 forskellige laboratorieundersøgelser, som udføres for rekvirenter fra såvel ind- som udland. 

 
• Udover rådgivningen på kernekompetenceområderne har Instituttet omfattende rådgivningsvirksom-

hed, herunder telefonisk, vedr. en række medfødte og genetiske tilstande med mentalt handicap. 
 
• Instituttet er verdenscenter for diagnostik af Menkes sygdom. 
 
• Forskning, en aktivitet hvor Instituttet er etableret med en national såvel som en international forsk-

ningsposition. Positioner, der til stadighed søges fastholdt og udbygget gennem forskningsnetværk og 
forskningsmæssige kontakter og samarbejder samt internationale publikationer (bilag 4). 

 
 
 
 
Instituttets underkonti i henhold til Finansloven 
 
I 2001 har Instituttet disponeret over nedenstående konti jf. Finansloven: 
 
§ 15.64.31.10 Almindelig virksomhed 
Til at varetage instituttets hovedopgaver inden for handicap med psykisk udviklingshæmning, herunder diag-
nostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning. Herud-
over varetager Instituttet på landsplan behandling af visse medfødte stofskiftelidelser f.eks. Føllings sygdom 
(PKU) og alkaptonuri.   
 
§ 15.64.31.20 Tilskud til diætpræparater 
Til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen Føllings sygdom (PKU) og til behandling af 
stofskiftelidelsen alkaptonuri får Instituttet årligt stillet en bevilling til rådighed til indkøb af diætpræparater.  
 
§ 15.64.31.30 Fragilt X og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
Fra Satsreguleringspuljen er der afsat midler til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X syndromet 
og medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
§ 15.64.31.40 Edb baseret patientjournalsystem  
I 2001 blev der givet en bevilling på i alt 4,2 mio. kr. til anskaffelse af et edb-baseret patientjournalsystem.  
 
§ 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed  
Som indtægtsdækket virksomhed udfører instituttet efter de generelle regler herfor: 

• Fostervands- og moderkageprøver 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 

 
§ 15.64.31.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
Instituttet udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. 
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Faglige og økonomiske resultater i 2001 
 
Væsentlige begivenheder og resultater 
 
2001 var året hvor en konsulentrapport påpegede gevinst på såvel behandlings-, forsknings- og rådgivnings-
siden ved at fusionere Statens Øjenklinik, beliggende i Hellerup, med John F. Kennedy Instituttet ved en 
fysisk sammenlægning af de to institutioner på John F. Kennedy Instituttets adresse i Glostrup. Dette er 
ensbetydende med, at der skal bygges en ny institution med opdaterede faciliteter til begge institutioner. En 
tidssvarende bygning vil i højeste grad komme belejligt, da de aktuelle lokaleforhold ikke altid giver mulighed 
for at udføre aktiviteterne på en tilfredsstillende måde. 
 
Instituttet har i 1999 i samarbejde med Den Sociale Sikringsstyrelse opstillet en udviklingskontrakt løbende 
fra 1999-2002, hvor denne skal afløses af en resultatkontrakt. Set udfra Instituttets totale målopfyldelsesgrad 
i.f.t. de opstillede mål dækkende hele kontraktperioden står det på nuværende tidspunkt klart, at langt de 
fleste mål er realistiske - og at disse efter al sandsynlighed vil kunne nås indenfor kontraktens løbetid. Insti-
tuttet er i en omstillingsproces med ændret ledelsesstruktur og generationsskifte, hvor således ledelsesstruk-
turen er overgået fra rendyrket fællesledelse til en traditionel direktionsstruktur med en direktion bestående 
af to overlæger og en økonomichef - med den ene overlæge som ordførende/Institutchef. 
 
Forskningen har bl.a. udmøntet sig i 33 videnskabelige publikationer. Niveauet er fastholdt i forhold til tidlige-
re år trods administrativ belastning af ledelse og medarbejdere i forbindelse med konsulentrapporten vedr. 
fusion. Det internationale netværk er fastholdt med mange internationale samarbejdspartnere og 2 uden-
landske gæsteforskere på besøg i 2001. Det internationale samarbejde om udfald af graviditet ved PKU er 
fortsat, og det er bl.a. vist, at PKU-mutationer ikke er årsag til øget forekomst af hjertesygdom hos børnene, 
men at det er phenylanalinværdiernes4 højde, og dermed diætbehandlingen. 
 
En omfattende analyse af hyppigt forekommende gendefekters indflydelse på enzymet, der fungerer man-
gelfuldt ved PKU, har afsløret en ny sygdomsmekanisme, der forklarer årsagen til, at patienter har sygdom-
men i forskellig grad. 
 
En efterundersøgelse af voksne med PKU viste entydigt, at voksne med klassisk PKU, der havde fortsat 
diætbehandlingen, havde en højere IQ end de, der var ophørt med diætbehandlingen. Det er hermed verifi-
ceret, at denne gruppe patienter bør fortsætte diætbehandlingen livslangt. 
 
Instituttet deltager i et internationalt konsortium, som har til formål at kortlægge gener, der er involveret i 
årsager til autisme5. Arbejdet har resulteret i 2 internationale publikationer, som beskriver ny viden om 
autisme disponerende områder på kromosom nr. 7.  
 
En af Instituttets hovedopgaver er at sikre at alle spædbørn med PKU, der findes ved screening af nyfødte, 
kommer i behandling på Instituttet. Der er i 2001 identificeret 9 nye børn, hvoraf 6 af disse efter nærmere 
undersøgelse har vist sig at være behandlingskrævende, hvorved det samlede antal PKU-patienter, der er i 
diætpræparatbehandling pr. 31.12.2001, er 213 hvoraf 111 patienter er under 18 år. I årets løb har et re-
kordstort antal PKU-kvinder været i den særlige "graviditetsdiætbehandling" og det har resulteret i fødsel af 6 
raske børn. 
 
Der er en markant stigning i rådgivningsvirksomheden, både rådgivning i forbindelse med diætbehandling, 
den psykologiske rådgivning, samt den genetiske rådgivning. Denne stigning må forudses at fortsætte, og vil 
kræve yderligere effektivisering. 
 
Instituttet har i året fortsat udviklingen af øget synliggørelse og formidling ved afholdelse af Åbent Hus arran-
gementer både for gymnasieelever og for professionelle samarbejdspartnere. Instituttet er godkendt som 
uddannelsessted for læger i specialet klinisk genetik, og der har i 2001 været 2 læger i uddannelsesstillinger.  
 
I slutningen af 2001 blev projektet omkring implementering af decentralt økonomisystem - NAVISION STAT 
startet op. Økonomisystemet forventes at være færdigimplementeret 1. maj 2002 samtidig med, at Instituttet 
fra driftsstarten skal fungere som NAVISION driftscenter for Statens Øjenklinik. 

                                                     
4 Phenylalanin er den aminosyre, som har en defekt omsætning ved PKU. 
5 Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved afvigelser i den sociale udvikling, kommunikation og adfærd. 
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Årets regnskabsresultat 
 
John F. Kennedy Instituttets driftsregnskab udviste i 2001 udgifter på i alt 40,1 mio. kr. og indtægter på 44,4 
mio.kr resulterende i et samlet overskud på 4,3 mio. kr. svarende til ca. 11 pct. af de samlede driftsudgifter. 
Årets overskud giver således Instituttet et samlet akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 på 5,2 
mio. kr. 
 
Årets overskud kan bl.a. henføres til øgede indtægter fra Instituttets indtægtsdækkede virksomhed på 14 pct. 
i forhold til året før, hvilket bringer de samlede indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed op på i alt 8,2 
mio. kr. resulterende i et overskud på 1,2 mio. kr. i år 2001. 
 
Instituttet har i 2001 udskudt udviklingen af et nyt edb-baseret patientjournalsystem til hvilket der i 2001 var 
afsat 4,2 mio. kr. Udviklingsarbejdet forventes igangsat ultimo 2002 - efter færdigimplementering af 
NAVISION STAT. 
 
Af Instituttets akk. overskud på 5,2 mio. kr. er således 4,2 mio. kr. øremærket til patientjournalsystemet mens 
de resterende 0,9 mio. kr. skal reinvesteres i nyt laboratorieudstyr.  
 
Det kan konstateres at Instituttet i 2001 har haft en medfinansieringsgrad af de samlede driftsudgifter  (ekskl. 
udgiften til køb af diætpræparater) på i alt 49 pct., hvilket i forhold til året før er en stigning i graden af medfi-
nansiering på i alt 7 pct.
 
 
  
 
Nøgletal fra aktivitetsregnskabet 
 
Af nedenstående udviklingsindex er Instituttets kerneaktiviteter jf. tidligere afsnit ’Instituttets aktivitets- og 
indsatsområder’ opstillet sammen med udviklingen i årsværk.   
 
 
Figur 1.1 Udviklingsindex beskrivende  aktivitetsregnskabet for perioden 1999 - 2001 (indexår = 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af ovenstående figur 1.1 fremgår det at Instituttet over perioden 1999 til 2001 har øget aktivitetsniveau på 
samtlige kerneaktiviteter samtidig med, at forbrug af årsværk har ligget relativt konstant. Det fremgår således 
af figur 1.1: 
 

• at antallet af patienter i PKU diætpræparatbehandling er steget med 12 pct. 
• at antallet af foretagne laboratorieanalyser er steget med 7 pct. 
• at antallet af konfrontationsrådgivninger er steget med 41 pct. 

 
samt at Instituttet har formået at fastholde sit relativt høje antal videnskabelige publikationer - rent faktisk er 
der for 2001 tale om en stigning på hele 14 pct. i forhold til antallet af publikationer i 1999. 
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Opfølgning på de forskningsmæssige mål for år 2001 
 
I henholdsvis Instituttets udviklingskontrakt og virksomhedsregnskab for år 2000 blev der udpeget 16 forsk-
ningsmæssige udviklingsmål. For en mere detaljeret gennemgang henvises til formålet "Forskning og udvik-
ling”. 
 
Tabel 1.1 Status på opsatte forskningsmæssige udviklingsmål for år 2001 
 

# Forskningsmål Status 
2001-1 Afslutte og publicere undersøgelser af gendefekters virk-

ning på enzymet, som er defekt ved PKU 
100% • Undersøgelse afsluttet 

med 3 internationale pub-
likationer 

2001-2 Afslutte og publicere udfaldet af graviditet hos kvinder med 
PKU 

100% • Resultater fremlagt ved 
symposium LA, USA.  

2001-3 Sammenhæng mellem gendefekt og medfødt hjertesyg-
dom hos afkom af kvinder med PKU 

100% • Det er påvist at PKU mu-
tationer ikke er årsag til 
øget forekomst af hjerte-
sygdom blandt børn af 
PKU kvinder.  

2001-4 Tidlig diætbehandlings betydning for IQ, uddannelse, 
erhvervsvalg mm. sammenholdt med gendefekten. Efter-
undersøgelse af 75 PKU patienter 

100% • For at opnå fuld effekt af 
diætbehandlingen bør di-
ætbehandlingen være livs-
lang 

2001-5 Undersøgelse af andre genfejl i phenylalaninstofskiftet6, 
som fører til nervesygdomme, f.eks. tidlig debuterende 
Parkinsonisme 

100% 
 
 

100% 
 

90% 

• Delmål ”genetiske fejl i 
regeneration af hjælpeen-
zymet” 

• Delmål: ”QDPR genet til 
prænatal diagnostik” 

• Delmål ”undersøgelse af 
mutationer i GCH1 genet” 

2001-6 Fortsatte Molekylærbiologiske undersøgelser af fragilt X 
proteinet 

80% • Grundet nøglemedarbej-
ders barselsorlov 

2001-7 Sammenhæng mellem anlægsbærerstatus for fragilt X 
genet og fænotype (fremtoningspræg) 

50% • Grundet nøglemedarbej-
ders barselsorlov 

2001-8 Forprojekt for Screening af gravide for fragilt X 
 
 

100% • Data vedr. undersøgelse 
af fosterundersøgelser af 
fragilt X præsenteret ved 
internationalt møde i Rom  

2001-9 Fortsatte undersøgelser af bevidsthedprocesser og deres 
funktion samt signalstoffer i hjernen bedømt ved hjerne-
scanninger 

 • Projektet er udgået - 
grundet fratrædelse af 
nøglemedarbejder 

2001-10 Afslutte og publicere undersøgelser af vækstrelaterede 
gener, specielt for Beckwith-Wiedemann syndrom 
 

100% • Ph.d.-afhandling antaget 
til forsvar + to artikler om 
vækstrelaterede gener er 
publiceret 

2001-11 Afslutte og publicere undersøgelse af gendefekter hos 
patienter med aniridi 

100% • Arbejdet er publiceret in-
ternationalt  

2001-12 Afslutte og publicere sammenhæng mellem kromosomaf-
vigelser i moderkageprøver og fosterabnormiteter 

40% • Arbejdet igangsat 

2001-13 Nyt projekt vedr. cellers reaktion på oxidativt stress, dvs. 
belastning af cellestofskiftet på grund af iltophobning 
(iltradikaler) 

100% • 6 måneder med gæstefor-
sker +publikation under 
forberedelse  

2001-14 Undersøgelse af patienter med fejl i mitokondriernes kob-
beromsætning 

100% • 2 publikationer er udar-
bejdet 

2001-15 Videreførelse af undersøgelse af Menkes familier, specielt 
med henblik på anlægsbærerdiagnostik 
 

100% • Der er udviklet 3 uafhæn-
gige metoder der kan an-
vendes til at påvise store 
gendeletioner hos Men-
kespatienter og -bærere 

2001-16 Fortsatte undersøgelser vedr. psykosociale faktorers be-
tydning for graviditetsforløb og fostrets udvikling 

100% • Ph.d.-afhandling forsvaret 
og disputats forsvaret 

Gennemsnitlig målopfyldelse 91%  
 

                                                     
6 Phenylalaninstofskiftet. Omsætningen af aminosyren phenylalanin til aminosyren tyrosin er defekt ved PKU. 



 6 

Instituttets udviklingskontrakt med Den Sociale Sikringsstyrelse 
 
Instituttets strategier dækkende såvel den faglige udvikling som kvalitet, økonomi og personale har sammen 
med programområderne i Instituttets 3-årige forsknings- og udviklingsplan (bilag 5) dannet fundamentet for 
Instituttets udviklingskontrakt løbende til og med år 2002. 
 
Udviklingskontrakten er opdelt i følgende 4 fokusområder: 
 

• I Forskning - effekter på samfundet 
• II Brugerrettede aktiviteter 
• III Effektivitet i ledelse, administration og organisation 
• IV Udvikling af koncept, metode, kvalitet og service 

 
 
På baggrund af den faktisk registrerede målopfyldelse for de enkelte aktiviteter er resultatet af disse akku-
muleret i det efterfølgende skema fordelt på udviklingskontraktens 4 fokusområder. 
 
 
Tabel 1.2 Akkumuleret oversigt beskrivende Instituttets samlede målopfyldelse i 2001 
 
Fokusområder fra  udviklingskontrakt Opfyldelsesgrad 
I    Forskning - effekter på samfundet  (her = de forskningsmæssige udviklingsmål for 2001) 91% 
II   Brugerrettede aktiviteter 94% 
III  Effektivitet i ledelse, administration og organisation 97% 
IV  Udvikling af koncept, metode, kvalitet og service 100% 

Note: Den procentuelle opfyldelsesgrad pr. 31.12.2001 er baseret på et skøn og er altså ikke en eksakt opgørelse 
 
 
For at få en mere detaljeret gennemgang af Instituttets opfyldelse af de forskningsmæssige udviklingsmål 
under område (I) "Forskning - effekter på samfundet" henvises til bilag 6. 
 
Fokusområde (II) ”Brugerrettede aktiviteter” indeholder bl.a. et mål omkring ”Almen information” herunder 
delmålet ”udbygning af Instituttets hjemmeside”. Det er her besluttet, at man i stedet for at videreudbygge 
den eksisterende hjemmeside www.kennedy.dk i løbet af 2002 igangsætter et udviklingsarbejde omkring 
etableringen af en helt ny generation af hjemmesiden. Desuden har Instituttet deltaget i oplysningsarbejde 
samtidig med, at Instituttet løbende stiller med ressourcer til nævn, udvalgsarbejde og diverse ekspertgrup-
per jf. tabel 1.3.  
 
 
Tabel 1.3 Eksempler på Instituttets deltagelse i oplysning, råd og nævn (listen er ikke fuldstændig) 
 
3 Åbent Hus arrangementer for Gymnasieelever, yngre læger, amtets fødeafdelinger 

 
Temadage med undervisning 'Fragilt-X weekend for familier', 'Hvilke fosterundersøgelser til hvem?', 'Gentestning 

af raske' 
 

Populærvidenskabelig formidling Artikel: 'Experiences with Prekunil tablets in Denmark', Foredragsrække: Folkeuni-
versitetet, 'Ny viden om årsager til generelle udviklingsforstyrrelser hos børn' 
 

Tillidshverv Medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, næstformand i Censorfor-
mandskabet for Den Lægevidenskabelige Uddannelse i Danmark, bestyrelsesmed-
lem i PKU-foreningen for Danmark, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Rett 
syndrom, medlem af Forskningsministeriets Genteknologiudvalg, medlem af ar-
bejdsgruppe i Sundhedsministeriet vedr. biobanker, m.m. 
 

 
For område (III) ”Effektivitet i ledelse, administration og organisation” har Instituttet bl.a. i løbet af 2001 præ-
ciseret konteringsregler gennem udarbejdelsen af en konteringsinstruks samtidig med at arbejdet omkring 
evalueringen af Instituttets personalepolitik er igangsat. 
 
For område (IV) ”Udvikling af koncept, metode, kvalitet og service” er alle mål for 2001 opfyldt, herunder 
etablering af 3-4 nye DNA analyser (gentest) til diagnostisk brug. 
 
Hovedparten af Instituttets mål jf. Instituttets udviklingskontrakt med Den Sociale Sikringsstyrelse kan såle-
des pr. 31.12 2001 konstateres at være opfyldt på tilfredsstillende vis.  
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Fremtiden 
 
Økonomi og organisation 
 
I 2000 blev der efter en konsulentundersøgelse påpeget mangler af økonomistyringen på Instituttet, herun-
der manglende mål- og resultatstyring. Instituttet har siden sat fokus på at forbedre økonomistyringen. Insti-
tuttet vurderer i dag, at kvaliteten af økonomistyringen er forbedret, men at der fortsat er et væsentligt for-
bedringspotentiale. Instituttet agter derfor fortsat at arbejde målrettet mod at sikre forbedringer, der kan gøre 
økonomistyringen fuldt tilfredsstillende, jf. Instituttets udviklingskontrakt med Den Sociale Sikringsstyrelse. 
 
Som nævnt gennemgik Instituttet en konsulentundersøgelse vedr. en fusion med Statens Øjenklinik. Konsu-
lentundersøgelsen mundede ud i en anbefaling af en fusion, idet de opnåede synergieffekter og gevinster 
anses for at være betydelige. Desuden er en renovering af Instituttets bygninger uomgængeligt nødvendige i 
de kommende år, hvis rationel drift skal opretholdes. En samlet løsning med nybygning og fusion vil derfor 
være attraktiv for Instituttet. Instituttet forventer at konsulentrapportens anbefalinger føres ud i livet, således 
at der i 2002 kan indledes arbejde omkring dette, bl.a. med skitseprojekt for nyt byggeri.  
 
Instituttet har endvidere i slutningen af 2001 indgået aftale med Center for Små Handicapgrupper (CSH) 
betydende, at Instituttet skal bidrage med lægefaglig ekspertise fordelt på fysisk tilstedeværelse hos CSH, 
telefonrådgivning samt assistance i forbindelse med udarbejdelse af syndrombeskrivelser. 
 
Instituttets økonomistyring står overfor en række nye krav og udfordringer de kommende år. Instituttet skal 
tilpasse organisationen til en faldende drifts- og lønsumsbevilling og samtidig fremstå som en moderne, at-
traktiv og rummelig arbejdsplads. Udviklingen medfører således et stadigt større fokus på resultater og effek-
ter og en mere snæver fokusering på bevillingsanvendelsen.  
 
Et af målene for 2002 er således at videreudvikle Instituttets administrative og økonomiske styringsredskaber 
- herunder implementering af NAVISION STAT samt at fungere som NAVISION driftscenter for Statens 
Øjenklinik.  
 
Der vil dog i de kommende år fortsat være behov for en stram styring af Instituttets aktiviteter/økonomi som 
følge af faldende driftsbevillinger.  
 
Herudover skal det nævnes, at Instituttet i juni måned 2002 skal være vært for et internationalt PKU-
symposium med titlen Phenylketonuria - Present Knowledge and Future Challenges. 
 
 
 
Instituttets forskningsmål for 2002 
 
Tabel 1.4 Instituttets forskningsmål for 2002 
 

2002-1 Undersøge effekten af behandling af hidtil ubehandlede PKU-patienter 

2002-2 Kan transporten af phenylalanin over blodhjernebarrieren hæmmes? 

2002-3 Publicere resterende resultater fra studiet vedr. genetiske fejl i syntese- og regeneration af 
hjælpeenzymet BH4 

2002-4 Dopa-responsiv dystoni. Prøver fra danske og udenlandske patienter og familier undersøges 
for mutationer i GCH1 genet 

2002-5 
At færdiggøre screening af  70-100 patienter med tidligt debuterende familiær parkinsonisme, 
som kan skyldes fejl i flere gener involveret i omsætningen af phenylalanin. 
Desuden at publicere resultaterne i internationale tidsskrifter. 

2002-6 Publicere resultaterne af det internationale samarbejde om udfaldet af graviditet ved PKU 

2002-7 Laboratorieundersøgelser af den cellebiologiske funktion af FMR1 genet 

2002-8 At etablere screeningsmetode for anlægsbærertilstand for fragilt X, samt at vurdere de første 
resultater heraf 

2002-9 Publicere undersøgelser vedr. abnorm fosterudvikling ved fragilt X syndrom 

2002-10 I et internationalt samarbejde at publicere sammenhængen mellem gendefekten ved anlægs-
bærertilstand og risikoen for fragilt X syndrom hos afkommet 

2002-11 At publicere sammenhængen mellem mosaiktilstand i moderkageceller og graviditetsudfald 

2002-12 Publicere arbejde vedr. ophobning af missense mutationer i konserverede områder af kobber-
pumpen 
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2002-13 For Menkes sygdoms vedkommende (kobberstofskiftet) er det målet at evaluere metoder til 
bestemmelse af anlægsbærere med store gendeletioner 

2002-14 En særlig type mutationer ændrer proteiner, der er defekt ved Menkes sygdom. Den nærmere 
funktionelle betydning af disse mutationer skal undersøges - og resultatet publiceres 

2002-15 At validere nye metoder til fosterdiagnostik ved Menkes sygdom i et samarbejde med Teknolo-
gisk Institut, Rigshospitalet og Risø 

2002-16 Molekylærgenetiske undersøgelser af en mild form for Menkes sygdom med normal intelligens 

2002-17 Opsætning af ny metode til bestemmelse af mutationer i Menkes genet 

2002-18 Etablering af enzymatiske metoder til måling af systemer, der vekselvirker med respirations-
kæden 

2002-19 At videreudvikle enzymatiske metoder til undersøgelse af mitochondriesygdomme 

2002-20 At publicere undersøgelser vedr. markører for oxidativt stress 
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2. Resultatanalyse 
 
Alle hovedformål 
 
Nedenfor er resultatanalysen præsenteret. Regnskabstallene i resultatanalysen er i årets tal. Analysen tager 
udgangspunkt i den hovedformålsopstilling, som er beskrevet i virksomhedsoversigten over John F. Kenne-
dy Instituttets virksomhed i Finanslov 2001. Alle regnskabstal under formålsvendt resultatanalyse omfatter 
alle Instituttets underkonti herunder således også indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed. Institut-
tets indtægtsdækkede virksomhed er særskilt specificeret og kommenteret under kapitel 4. Regnskab. 
 
Det skal bemærkes, at alle tal i økonomioversigter er opgjort i løbende priser. Der forekommer afrundingsdif-
ferencer i forhold til driftsregnskabet. 
 
 
Tabel 2.1 Driftsindtægter, udgifter samt resultat for 2001 fordelt på hovedformål 
 
Hovedformål Indtægter Lønudgifter Driftsudgifter Resultat 
Udadvendte formål 12.761 13.174 16.487 -16.900
   1. Laboratorieundersøgelser 9.079 4.104 2.649 2.326
   2. Døgnophold 6 677 46 (717)
   3. Rådgivning 435 3.017 97 (2.679)
   4. Forskning og udvikling 3.241 5.351 1.006 (3.116)
   5. Distribution af diætpræparater 25 12.689 -12.714
Interne formål 31.306 6.157 3.906 21.243
   6. Hjælpefunktioner 406 3.931 3.813 -7.338
   7. Generel ledelse og adm. 2.226 93 -2.319
Nettotal (B+TB) 30.900  30.900
I alt 44.067 19.331 20.393 4.343

Note: Indtægt på 3.241 t. kr. under Forskning og udvikling er fratrukket 358 t. kr. vedr. interne overførsler 
 
 
 
Tabel 2.2 Antal årsværk i 2001 fordelt på hovedformål Figur 2.1 Årsværk fordelt på formål 
 
 2001 
Udadvendte formål 40 
   1. Laboratorieundersøgelser 14 
   2. Døgnophold 3 
   3. Rådgivning 9 
   4. Forskning og udvikling 14 
   5. Distribution af diætpræparater  
Interne formål 21 
   6. Hjælpefunktioner 16 
   7. Generel ledelse og adm. 5 
       Heraf (%) generel ledelse 8% 
I alt 61 

 
 
 
Tabel 2.3 Instituttets samlede aktiviteter for perioden 1999 - budget 2001 (antal)  
     
 R1999 R2000 R2001 IB2002 
PKU patienter i diætbehandling 190 202 213 219 
Laboratorieundersøgelser *) 8.672 8.837 9.262 9.662 
Rådgivning 796 885 1.120 1.120 
Publikationer 29 31 33 31 
     

Note *): Antal laboratorieanalyser er for 1999 227 mindre mens tallet for år 2000 er 194 mindre end angivelse på FL virksomhedsoversigt - grundet ændret 
opgørelsesmetode 

Interne 
formål
35%

Udadvendt
formål
65%
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Ressourcer 
 
Instituttets samlede udgifter er steget med 0,3 mio. kr. i.f.t. år 2000, mens de samlede indtægter for den til-
svarende periode er steget med 5,9 mio. kr., jf. bilag 2. 
 
Største enkeltstående driftsudgift er afholdt på § 15.64.31.20 Tilskud til diætpræparater under formålet 5. 
Distribution af diætpræparater. De 12,7 mio. kr. dækker over udgiften til køb af diætpræparater til PKU-
patienter, som Instituttet varetager. 
 
Udgifterne til generel ledelse og administration udgør 6 pct. af de samlede udgifter, hvilket ligeledes var til-
fældet for år 2000. På baggrund af konsulentundersøgelse udarbejdet i år 2000 vedrørende Instituttets ad-
ministrative funktioner er Instituttet fra ultimo 2001 på dette punkt blevet oprustet, hvorfor den procentuelle 
andel i det kommende år må forventes at stige. 
 
I år 2001 er alle Instituttets medarbejderes lønmæssige registreringsopsætning blevet revideret samtidig 
med, at den i den resterende del af året løbende er blevet tilrettet/korrigeret. Det er grundet den tidligere 
anvendte registreringsmodel desværre ikke muligt at sammenstille de formålsvendte udgifter dækkende 
tidligere år med regnskabsåret 2001. Det er derfor i den efterfølgende gennemgang af de enkelte formål 
alene valgt at vise dette års udgift opdelt på indtægter/udgifter, samt om de hidrører fra den bevillingsfinan-
sierede eller fra Instituttets ’ikke statsfinansierede aktiviteter’ (indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed). 
Instituttets indtægter fra den ikke statsfinansierede del af virksomheden hidrører dels fra tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed, der i 2001 i alt har bidraget med 3,6 mio. kr. samt fra den indtægtsdækkede virksom-
hed som gennem salg af bl.a. kromosom og DNA relaterede analyser, har resulteret i en årsomsætning på i 
alt 8,2 mio. kr. Den registrerede indtægt under formål 6. Hjælpefunktioner på 0,4 mio. kr. kan henføres til 
overheadbidrag fra statslige og private fonde. Instituttet har endvidere oppebåret indtægter under den almin-
delige virksomhed idet der frem til og med år 2001 her har været solgt biokemiske analyser for et samlet 
beløb på ca. 1 mio. kr. Aktiviteten overføres med virkning fra år 2002 til indtægtsdækket virksomhed.  
 
Årets overskud på i alt 4,3 mio. kr. kan primært henføres til konto § 15.64.31.40 Edb baseret patientjournal-
system, hvor der i 2001 ikke har været afholdt udgifter, idet projektopstart er blevet udskudt til ultimo 2002. 
Projektet afventer færdigimplementeringen af NAVISION STAT. 
 
At hele 35 pct. af de forbrugte årsværk i 2001 kan henføres til de interne formål skyldes, at formålet hjælpe-
funktioner bl.a. indeholder Instituttets sekretær- og fotograffunktion. 
 
 
 
Aktiviteter 
 
Antallet af udførte laboratorieundersøgelser samt antallet af foretagne konfrontationsrådgivninger er over 
perioden 1999-2001 vokset med mellem 7 og 41 pct. Instituttets videnskabelige publikationer har ligget sta-
bilt omkring 30 artikler pr. år, toppende med 33 artikler i år 2001, hvilket må betegnes som særdeles tilfreds-
stillende bl.a. på baggrund af Instituttets begrænsede antal forskerårsværk.  
 
For aktiviteten rådgivning har den mest markante stigning været at finde indenfor de onkogenetiske (can-
cer)rådgivninger, hvor der i.f.t. år 2000 har været en stigning på godt 130 pct. Diætrådgivning/-vejledning er 
ligeledes steget markant i.f.t. år 2000, hvilket bl.a. hænger sammen med en fortsat stor tilgang af nye PKU 
(spæd)børn samt, at et relativt stort antal PKU-mødre har ønsket graviditet og som følge heraf igen skal 
gennemføre en streng diæt.  
 
For laboratorieundersøgelserne gælder, at det total set øgede antal analyser primært kan henføres til det 
stigende antal PKU-patienter i behandling, da alle i behandling løbende skal indsende blodprøver til kontrol.  
 
Herudover har der for laboratorieundersøgelserne primært været tale om mindre forskydninger mellem de 
over 50 forskellige analysetyper, som Instituttet har udbudt i 2001. 
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LABORATORIEUNDERSØGELSER 
 
Hovedformålet dækker over forskellige biokemiske, kromosom- og DNA relaterede laboratorieanalyser her-
under:   

• kontrol af PKU patienter for herigennem at vurdere effekten af diæten og om der evt. er behov for ju-
steringer af denne. Analyserne er et helt centralt element i Instituttets PKU-beredskab 

 

• diagnostisk prænatal service, en ydelse der har Københavns Amt som største aftager (fostervands- 
og moderkageprøver)  

 

• Menkes sygdom, Instituttet er verdenscenter for diagnostik 
 

• øjensygdommen aniridi7, Instituttet foretager her en mutationsanalyse for rekvirenter fra hele verden, 
da Instituttet er et af de få steder globalt, som udfører denne analyse 

 

• øvrige kromosom-, DNA og biokemiske analyser rekvireres af hospitalsafdelinger/speciallæger 
 

• ”familie” undersøgelser, udføres for at kortlægge en given kromosom/gendefekt, hvor det viser sig 
nødvendigt at indkalde alle eller nogle af de øvrige familiemedlemmer. 

 
I forhold til det samlede antal udførte analyser udføres hovedparten af analyserne i den bevillingsfinansiere-
de del af Instituttet, mens eks. den prænatale diagnostik udføres som indtægtsdækket virksomhed. 
 
 
 
Tabel 2.4 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 2.630 1.318 1.312
Ikke statsfinansierede aktiviteter 4.123 7.761 -3.638
I alt 6.753 9.079 -2.326

 

 
 
 
Tabel 2.5 Personale for 2001 fordelt på analysetype Figur 2.2 Årsværk fordelt på analysetype 
 
 2001 
Biokemiske analyser 3 
Kromosomanalyser 7 
DNA analyser 4 
Total 14 
% af samlet antal ÅV 24% 

 
 
 
 
Tabel 2.6 Aktivitetsoversigt dækkende 1999-B2002 (antal analyser) 
     

 R1999 R2000 R2001 IB2002 
Biokemiske analyser 5.075 5.242 5.633 6.033 
Kromosomanalyser 2537 2.501 2.398 2.398 
DNA analyser 1060 1.094 1.231 1.231 
Total 8.672 8.837 9.262 9.662 
     

 
 
Det kan konstateres, at prøveantallet for eks. kromosomanalyserne har været svagt aftagende, mens der til 
gengæld har været en stigning i DNA specialanalyser for specifikke syndromer.  
 

                                                     
7 Aniridi er en sjælden øjenmisdannelse med manglende udvikling af iris (regnbuehinden), som kan medføre blindhed. 

Biokemi
21%

Kromosom
51%

DNA
28%
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Figur 2.3 Udviklingsindex for Instituttets laboratorieanalyser 1999-2001  
 

Til trods for det umiddelbare indtryk figur 2.3 efterlader, så skjuler der sig bag kategorien ’Øvrige biokemiske 
analyser’, at antallet af analyser for mitokondrieenzymer er steget med hele 156 pct. i forhold til året før. En 
analysetype, der er forholdsvis ny og hvor det således først er gennem de 2 sidste år, at der for alvor er be-
gyndt at komme mange prøver - i og med at opmærksomheden på denne type sygdomme er stigende.  
 
For DNA analyserne er der i 2001 sket en stigning på i alt 68 pct. i forhold til året før - her specielt for analy-
ser med henblik på Menkes sygdom. Samlet er analyserne steget fra år 2000 til 2001 med små 2 pct. og fra 
1999 til 2001 med i alt 7 pct. 
 
 
Figur 2.4 Eksempel på mål og målopfyldelse 
 
Udvikling af koncept, metode, kvalitet og service - Programområde 6 

MÅL: At udføre og kvalitetsudvikle et relevant laboratoriebaseret analyserepertoire vedrøren-
de genetiske sygdomme, herunder fosterdiagnostik   
• Analyserepertoire jf. www.kennedy.dk  
• Prøver evalueres af EMQN og ERNDIM. Hertil kommer, at der er etableret et Internt kvali-

tetssikringsarbejde 

Opfyldt 

 
 
En del af Instituttets analyser udføres som diagnostisk service i form af fostervands- og moderkageprøver for 
Københavns Amt. I det efterfølgende skema er vist Instituttets antal af gennemsnitlige vækstdage for  
analyser fortaget på henholdsvis fostervand og moderkager. 
 
Herudover følger instituttet Dansk Selskab for Medicinsk Genetiks instrukser for kvalitetssikring af moleky-
lærgenetiske analyser. 
 
 
 Tabel 2.7 Laboratorieundersøgelsekvalitet målt i antal vækstdage 
    
 R1999 R2000 R2001 
Antal fostervandsanalyser 363 421 364 
Antal vækstdage 11,2 11,0 10,7 
Antal moderkageanalyser 569 579 581 
Antal vækstdage 6,3 6,1 6,0 
    

 
Af skemaet fremgår det, at Instituttets vækstdage gør det muligt at ligge vel indenfor den anbefalede svartid 
på 17 dg. for såvel fostervands- og moderkageanalyser jf. UKNEQAS, engelsk kvalitetssikringssystem. Det 
kan endvidere bemærkes, at Instituttets tal gennem årene viser reduceret antal vækstdage, dvs. en forbed-
ring.  
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115

125
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DNA

PKU
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DØGNOPHOLD 
 
Hovedformålet døgnophold udgør et væsentligt element i Instituttets beredskab omkring PKU-patienterne. 
Alle nyfødte får på 5. dagen foretaget en hæl(blod)prøve, der sendes til Statens Serum Institut. Såfremt prø-
ven er PKU positiv, indkaldes barnet/familien af Instituttet. Den primære målgruppe for døgnophold består af 
børn og unge op til det fyldte 16. år.  
Under formålet døgnophold ligger følgende hovedaktiviteter: 
 

• Ambulant kontrol-/kontroldage jf. tabel 2.10, omhandler at PKU-patienten dels møder på Instituttet til 
kontrol/undersøgelse, dels løbende indsender blodprøve til kontrol. Selve analysen foretages under 
formål 1. Laboratorieundersøgelser 

 

• Overnatningsmulighed for patienter og pårørende i.f.m. kontroldage. Overnatningen tilbydes som en 
del af det helhedssyn, der ligger bag PKU-behandlingen, hvor man ved at inddrage eventuelle sø-
skende ’varetager hele familien’.  

 
 
 
Tabel 2.8 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 723 6 717
Ikke statsfinansierede aktiviteter 
I alt 723 6 717

 

 
 
 
Tabel 2.9 Personale for 2001 fordelt på funktion Figur 2.5 Årsværk fordelt på funktion 
 
 2001 
Pleje 1 
Behandling 1 
Patientstøtte 1 
Total 3 
% af samlet antal ÅV 6 

 
 
 
 
 
 
Tabel 2.10 Aktiviteter under formålet døgnophold 
    
 R1999 R2000 R2001 
Ambulante kontroldage 699 638 472 
Døgnophold (overnatninger)  758 683 733 
Heraf patientkontakt 417 378 455 
    

 

Pleje
34%

Behandling
33%

Patientstøtte
33%
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Figur 2.6 Eksempel på mål og målopfyldelse 
 
Brugerrettede aktiviteter - rådgivning, vidensformidling og behandling 

MÅL:  Normal udvikling af alle i PKU behandling med overholdelse af behandlingsplaner 

• Der er i 2001 kommet yderligere 6 behandlingskrævende spædbørn bringende det sam-
lede antal behandlingskrævende patienter op på 213 

• Der er iværksat  en spørgeskemaundersøgelse hos 0-16 årige for at klarlægge hvornår  
familierne oplever problemer i forbindelse med diætoverholdelse 

Opfyldt 

 
 
Tabel 2.11 Anbefalede kontroldage og blodprøvefrekvens fordelt på aldersgruppe 
 
 spædbørn < 1½ år 1½ - <7år 7 - <16år > 16år 
Antal kontroldage 7 dg. (1. gang) 6 pr. år 2 pr. år 1 pr. år  
Blodprøvefrekvens 7. dag  14. dag 14. dag 14. dag 1. måned 
      

Blodprøvesvar ringes ud en gang ugentligt til familier med PKU-børn under 1 år samt til gravide PKU-kvinder 
på graviditetsdiæt. Såfremt patienten ved gentagne prøver viser sig at ligge udenfor normalområdet, justeres 
diæten.  
 
I år 2001 var der en tilvækst på i alt 16 behandlingskrævende patienter, mens 75 var i observation med en 
mild form for PKU. Ved udgangen af 2001 var i alt 111 børn og unge i behandling. Hertil kom, at der i løbet 
af året var 15 PKU-kvinder på graviditetsdiæt, hvilket er 4 mere end året før. Graviditetsdiæt er en streng 
diætbehandling, som er nødvendig for at forhindre fosterskader hos det ventede barn. I 2001 er der blevet 
født 6 raske børn af PKU-mødre, mens det tilsvarende tal for år 2000 lå på 0. Herudover er der i 2001 tilflyt-
tet et behandlingskrævende barn og en behandlingskrævende voksen hertil fra udlandet. 
 
 
Figur  2.7 Antal PKU behandlings- og ikke behandlingskrævende nyfødte identificeret ved screening 
 

 
 
Figur  2.8 Antal patienter under/over 18 år set over perioden 1998-2001  
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RÅDGIVNING 
 
Hovedformålet dækker over diætvejledning/rådgivning af PKU-patienter, samt psykologisk og genetisk råd-
givning af PKU-patienter og familier med genetiske sygdomme. 
 
I det daglige arbejder Instituttet med følgende rådgivningstyper: 
 

• diætrådgivning/-vejledning (PKU) 
 

• lægefaglig (pædiatrisk) 
 

• psykologisk test (PKU) samt neuropsykologisk vurdering af adfærdsvanskelige børn og unge samt 
rådgivning af fragilt X patienter 

 

• genetisk og onkogenetisk rådgivning  
 

• telefonrådgivning 
 

 
I forbindelse med PKU-patienterne udgør rådgivningen en del af Instituttets stående PKU-beredskab. Den 
genetiske rådgivning til familier med andre genetiske sygdomme giver familien et grundlag for at kunne træf-
fe egne beslutninger vedr. f.eks. reproduktion, herunder en oplevelse af forbedret livskvalitet. Den onkogene-
tiske (familiær cancer) del af rådgivningen drives under indtægtsdækket virksomhed. Herunder drives ligele-
des den neuropsykologiske vurdering af adfærdsvanskelige børn og unge med eks. diagnosen DAMP. 
 
 
Tabel 2.12 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 2.350 2.350
Ikke statsfinansierede aktiviteter 764 435 329
I alt 3.114 435 2.679

 

 
 
 
Tabel 2.13 Personale fordelt på faggrupper Figur 2.9 Personale fordelt på faggrupper 
 
 2001 
Diætist (kostplanlægning/vejledning) 3 
Psykolog (neuropsykologiske tests) 1 
Læge (genetik/pædiatri) 5 
Total 9 
% af samlet antal ÅV 15% 

 
 
 
 
Tabel 2.14 Rådgivninger fordelt på type 
    
 R1999 R2000 R2001 
Diætist (kostplanlægning/vejledning)   - 351 472 
Psykolog (psykologi/neuropsykologi) - 166 197 
Læge (genetik/pædiatri) - 368 451 
I alt 796 885 1120 

Diætist
28%

Psykolog
13%

Læge
59%
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Figur 2.10 Indexudvikling dækkende antal udførte rådgivninger i 2000 og 2001 

 
 
 
Også under formålet rådgivning viser tallene en kraftig vækst det til trods for, at årsværksforbruget har været 
nærmest uændret. 
 
 
Figur 2.11 Eksempel på mål og målopfyldelse 
 
Brugerrettede aktiviteter - rådgivning, vidensformidling og behandling 

MÅL: At udføre et stabilt antal ekspertbaserede konfrontationsrådgivninger og (genetiske) ud-
redninger  
• Som det fremgår af tabel 2.14 er det samlede antal rådgivninger fra 2000 til 2001 steget 

med 27% fordelt på såvel genetiske som psykologiske konfrontationsrådgivninger. Her-
udover udfører Instituttet et stadigt stigende rådgivninger pr. telefon/mail 

Opfyldt 

 
 
Siden midten af 1990erne har antallet af henvendelser fra familier med mistænkt arvelig kræft været stigen-
de. Der er etableret et formelt samarbejde med amtets sygehusafdelinger på området, samt med Onkolo-
giska Kliniken, Lunds universitetssygehus, Sverige. Der har været 63 familier til rådgivning og der er foreta-
get 18 gentestninger. 
 
Instituttet fremstår som landscenter for fragilt X og har i løbet af 2001 fået 4 nyhenviste børn. Instituttet har 
kunnet give familierne rådgivning, herunder psykologundersøgelse og vejledning vedr. genetiske forhold 
samt socialpædagogiske tiltag. Forvaltninger i amter og kommuner fra hele landet, samt bofællesskaber har i 
stort omfang efterspurgt rådgivning vedr. behandlingen af klienter med fragilt X. Rådgivningen er foregået 
ved udebesøg, skriftlige udredninger, samt via telefonkontakt.  
 
Et samarbejde med Børneafdelingen, KAS Glostrup, er videreført omkring medicinske og fysioterapeutiske 
aspekter i forhold til fragilt X, mens samarbejdet med forældreforeningen og Landsforeningen for fragilt X har 
udmøntet sig i en temadag. 
 
Specielt antallet af diætvejledninger er steget markant fra 2000 til 2001 med 36 pct., hvilket primært kan 
henføres til de mange nye børn fra år 2000 samt det store antal PKU-kvinder, der i 2001 har været på gravi-
ditetsdiæt. 
 
Telefonrådgivning er en kraftigt ekspanderende og meget tidsrøvende rådgivningsform, der især belaster det 
lægefaglige personale. Henvendelserne kommer fra såvel institutioner, hospitaler, læger/speciallæger, stu-
derende samt fra patienter og pårørende. Der er i 2001 alene foretaget et antal stikprøveoptællinger (á en 
uges varighed), hvor alle henvendelser blev registreret. Det kan på baggrund af disse registreringer konsta-
teres, at Instituttet set under et, pr. telefon/mail har adskillige tusinde rådgivningsmæssige henvendel-
ser/opfølgninger pr. år udover de egentlige planlagte konfrontationsrådgivninger. 
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FORSKNING OG UDVIKLING 
 
Hovedformålet dækker Instituttets 6 forsknings- og udviklingsmæssige programområder jf. bilag 5 (de forsk-
ningsmæssige programområder 1-5): 
 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer - fra gen til menneske 
3. Reproduktion, vækst og udvikling 
4. Fejl i energistofskiftet8 
5. Fejl i metalstofskiftet9 
6. Diagnostisk service og genetisk rådgivning 
 
Programområderne er alle kendetegnet ved at betegne fremadrettede forskningsområder som Instituttet har 
den fornødne baggrund og ekspertise til fortsat at kunne videreudvikle samtidig med, at områderne kan an-
vendes på tværs af Instituttets kombinerede socialmedicinske-, behandlingsorienterede og rådgivningsmæs-
sige miljø. 
 
 
 
 
Tabel 2.15 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 3.353 3.353
Ikke statsfinansierede aktiviteter 3.004 3.241 -237
I alt 6.357 3.241 3.116

Note: Totalindtægter under ikke-statsfinansierede aktiviteter har udgjort 3.599 t. kr. Heraf er overført 358 t. kr. som overhead til almindelig virksomhed 
 
 
 
Tabel 2.16 Personale fordelt på type Figur 2.12 Personale fordelt på type 
 
 2001 
Forskerårsværk 9 
TAP 5 
Total 14 
% af samlet antal ÅV 23% 

 
 
 
 
 
 
Tabel 2.17 Antal videnskabelige publikationer fordelt på programområde - 2001 
 
 R1999 R2000 R2001 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet - - 8 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer - fra gen til menneske - - 4 
3. Reproduktion, vækst og udvikling - - 5 
4. Fejl i energistofskiftet - - 2 
5. Fejl i metalstofskiftet - - 5 
Øvrige - - 9 
I alt 29 31 33 
 
 

                                                     
8 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. 
9 Metalstofskiftet. Metaller, f.eks. kobber og jern, er livsvigtige sporstoffer, som bl.a. er vigtige for mange enzymers funktion. 
 

Forsker
64%

TAP
36%
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Tabel 2.18 Målopfyldelse i.f.t. udviklingskontrakt indenfor Instituttets 5 programområder 
 
Programområde Opfyldelsesgrad 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet 99% 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitetssyndromer - fra gen til menneske 77% 
3. Reproduktion, vækst og udvikling 85% 
4. Fejl i energistofskiftet 100% 
5. Fejl i metalstofskiftet 100% 

 
 
 
Figur 2.13 Eksempel på mål og målopfyldelse jf. bilag 6: 
 
Forskning - effekter på samfundet - Programområde 5 

MÅL: (2001-14) Undersøgelse af patienter med fejl i mitokondriernes kobberomsætning 

• Afvigende kobberomsætning hos patienter med fejl i et mitokondrie enzymkompleks, der 
kræver kobber, er i samarbejde med en tysk forskergruppe blevet udbygget ved måling 
af flere patienter. To publikationer er udarbejdet. Metoder til påvisning af genfejl i tre 
transportører, med betydning for kobberoptagelse i mitokondrierne, er under indkøring. 

Opfyldt 

 
 
 
Tabel 2.19 Ekstern finansiering af forskningsaktiviteter 
 
 Antal VIP ÅV Ekstern finans. 

(t.kr.) 
Ekstern finans. 

(%) 
Forskning og udvikling 3,6 3.241 42% 

 
 
Som led i Instituttets strategiske satsning på opbygning af et samarbejde med Statens Øjenklinik (SØ), har 
Instituttet udviklet laboratorieundersøgelser vedr. aniridi, og det videnskabelige arbejde med analyse af 31 
patienter fra SØ har ført til viden, som sikrer en bedre diagnostik og bedre risikovurdering og rådgivning af 
personer med denne arvelige øjensygdom. Arbejdet er publiceret internationalt i samarbejde med SØ. Ar-
bejdet har været støttet af Værn om Synet. 
 
 
Figur 2.14 Index dækkende udviklingen i antallet af videnskabelige publikationer 1999-2001  
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Diætist
100%

ADMINISTRATION AF DIÆTPRÆPARATER 
 
Instituttet varetager her administrationen af PKU-diætpræparaterne, hvilket i praksis betyder, at en bestilling 
modtages fra PKU-patienten for herefter at blive videregivet til leverandøren. 
 
Ved en rettidig opstart af diætbehandling af PKU-patienter (< 4 uger efter fødslen) er det muligt at opnå nor-
mal udvikling og intelligens hos barnet. Diætbehandlingen kombineres med rådgivning af forældrene, foreta-
get af et team bestående af diætister, psykolog og plejepersonale. Behandlingsparadigmet er fast og er ale-
ne afhængig af patientens alder. Det har i tidens løb vist sig, at behandlingen ikke kan ophøre ved voksenal-
deren, men kan dog modificeres noget - behandlingen er livslang. 
 
Socialministeriet er p.t. ved at udarbejde et lovforslag der tydeliggør, at ”udgifterne til diætpræparater til børn 
med PKU og Alkaptonuri afholdes af staten (John F. Kennedy Instituttet).” Lovforslaget skal efterfølgende 
udbygges til også at omhandle voksne.   
 
 
Tabel 2.20 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 12.713 12.713
Ikke statsfinansierede aktiviteter 1 1
I alt  12.714 12.714

Note: Af de 12.713 t. kr. er de 12.688 t. kr. finansieret via konto til diætpræparater 
 
 
 
 
Tabel 2.21 Personale fordelt på faggruppe Figur 2.15 Personale fordelt på faggrupper 
 
 2001 
Diætist < 1 
% af samlet antal ÅV 0% 

 
 
 
 
 
 
Tabel 2.22 Antal patienter i diætbehandling 
    
 R1999 R2000 R2001 
Antal patienter i diætbehandling 190 202 213 
    

 
 
 
 
Tabel 2.23 Gennemsnitlig omkostning pr. patient (t. kr./patient) 
 
    
 R1999 R2000 R2001 
Gennemsnitlig pris pr. patient 48 55 60 
    

Note: Heraf udgør selve administrationsandelen ca. 100kr./år pr. patient 
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I 2001 er der fundet 6 nye behandlingskrævende PKU-børn samt yderligere 3 børn der dog kun krævede 
observation, idet der her var tale om en særlig mild grad af PKU. I 2001 har der været 15 unge PKU-kvinder, 
som ønskede graviditet. Et ønske der forudsætter, at kvindens phenylalaninniveau bringes ned på det meget 
lave niveau hun havde som (PKU)barn. Dette sker gennem indtagelse af en streng diæt suppleret med di-
ætpræparat. Diæten skal imidlertid allerede påbegyndes før der gøres forsøg på at opnå graviditet, men 
såfremt diæten overholdes vil det nyfødte barn få en normal udvikling, hvilket ikke er tilfældet såfremt gravidi-
tetsdiæten ikke overholdes. 
 
 
Figur 2.16 Udleveret diætpræparat opdelt på typen pulver, piller og supplementsprodukter 

 
I forhold til år 2000 kan det konstateres, at der er sket et tydeligt skift i fordelingen af Instituttets samlede 
udgift til diætpræparater. Af figur 2.16 fremgår det, at andelen af præparatprodukter i form af piller er steget 
fra i år 2000 at udgøre godt 27 pct. til i 2001 at udgøre 35 pct. af de samlede udgifter til diætpræparat. Det 
kan ved samme lejlighed konstateres, at udgiften til pulverbaserede præparater i den tilsvarende periode blot 
er faldet med 0,1 mio. kr., mens udgiften til de pillebaserede præparater er vokset med 1,4 mio. kr. 
 
 
Den samlede stigning i forbruget af diætpræparater kan bl.a. henføres til: 
 

• de mange ønsker om graviditet da disse PKU-kvinder, der tidligere blot har overholdt en mild diæt 
suppleret med en mindre dosis aminosyreholdigt diætpræparat, nu skal indtage væsentligt større 
mængder aminosyreholdigt diætpræparat 

 
• i 1999 blev mængden af anbefalet aminosyreholdigt diætpræparat pr. kg. kropsvægt øget udfra in-

ternationale anbefalinger, hvilket betyder at de kvantum, der skal indtages, sættes op. 
 
 
 
At udgiften til pulver ikke er faldet i takt med at udgiften til piller er steget kan henføres til:  
 

• at der i 2001 er blevet introduceret et nyt produkt, (Avonil) i tabletform, der har fået betydelig succes 
og som bl.a. tegner til at kunne give en endnu bedre tilslutning til behandlingsparadigmet med bedre 
diætoverholdelse til følge. Produktet gør det umiddelbart nemmere for eks. unge med et aktivt fritids-
liv at overholde diæten - da de her bliver fri for til hvert måltid at blande diætpræparatet op med vand 
før indtagelse. År 2001 har således været et indkøringsår m.h.t. det ny præparat og der må derfor 
regnes med et vist overlap, før patienterne faser deres gamle diætpræparat helt ud. 

 
 
 
I 2001 har to ernærings- og husholdningsøkonomstuderende endvidere lavet en kogebog for børn med PKU, 
der gør det muligt at give børnene et medansvar for diættilberedningen - kogebogen sælges gennem PKU-
foreningen.  
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INTERNE FORMÅL 
 
I de interne/indadvendte formål indgår hovedformål 6. Hjælpefunktioner samt hovedformål 7. Generel ledel-
se og administration. Disse hovedformål dækker bl.a. over: 
 

• at sikre korrekt forvaltning og regnskabsmæssig administration af bevillinger samt af eksterne indtæg-
ter i form af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, indtægtsdækket virksomhed samt varetagelse 
af Instituttets overordnede økonomi- og personalestyring 

 

• at håndtere rengøring, bygningsvedligeholdelse samt Instituttets reception  
 

• at udføre sekretariatsbistand, herunder journalskrivning, journalisering m.m. 
 

• fremkaldelse af film (bl.a. til kromosomanalyser), fremstilling af diverse materiale/pjecer til eks. fore-
drag m.m., samt fotografering af patienter i.f.m. syndrombeskrivelse/-dokumentation  

 

• at sikre Instituttets overordnede ledelse, herunder opfølgning/justering af Instituttets strategi, samt 
den andel af Instituttets ledelsesarbejde, der ikke direkte kan henføres til et af de udadvendte formål, 
herunder bl.a. direktionsarbejde, samt den overordnede administrative og ledelsesmæssige del af af-
delingsledelserne 

 
- for herigennem at sikre, at Instituttets infrastruktur og interne service til enhver tid har et niveau, der 

gør det muligt på kvalitativt/kvantitativt vis at understøtte Instituttets patient- og forskningsvendte ak-
tiviteter, såvel som at honorere de af omverdenen stillede krav til korrekt økonomistyring og admini-
stration. 

 
 
 
Tabel 2.24 Driftsudgifter, indtægter samt resultat for 2001 

 
 Udgifter Indtægter Resultat 
Bevillingsfinansieret 7.322 406 6.916
Ikke statsfinansierede aktiviteter 2.741 2.741
I alt 10.063 406 9.657

 
 
 
Tabel 2.25 Personale fordelt på funktion Figur 2.17 Personale fordelt på funktion  
 
 2001 
Foto 2 
Sekretær 5 
Økonomi og personale 3 
Øvrig service 6 
Ledelse 5 
Total 21 
% af samlet antal ÅV 35% 

 
 
 
 
 Tabel 2.26 Udvalgte aktiviteter 
    
 R1999 R2000 R2001 
PC/server 53 62 62 
Faktura 2166 2298 2516 
Foto (fremkaldelse) 720 682 552 

Foto
8%

Sekretær
23%

Økonomi og 
personale

14%

Øvrig service
31%

Ledelse og 
administration

24%
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Figur 2.18 Index over udviklingen i henholdsvis antallet af PC’er, fakturaer og filmruller (fremkaldelse af disse)  

 
 
Varetagelsen af IT funktionen er ikke længere realistisk med kun lidt under 1 årsværk til over 60 PC/servere. 
Funktionen udvides derfor fra 2002 med eet årsværk bl.a. under hensyntagen til de nye arbejdsopgaver (pro-
jekt- og driftsopgaver), der ligger i forbindelse med at skulle overgå til NAVISION STAT. Instituttet skal lige-
ledes fungere som NAVISION driftscenter overfor Statens Øjenklinik. For området debitorer omlægges de 
eksisterende arbejdsgange i forbindelse med implementeringen af NAVISION STAT.  
 
For fotofunktionen er der sket en delvis udhulning af den klassiske fotografrolle. Den traditionelle filmrulle er 
på vej ud i takt med, at man ved udskiftningen af de gamle mikroskoper anskaffer udstyr baseret på digital-
teknologi. Det nye udstyr gør det muligt direkte at overføre billedet til en computer med tilhørende billedanaly-
seværktøj. Faldet i det at fremkalde film afløses til gengæld af en stigende efterspørgsel på de øvrige fotore-
laterede opgaver - såsom fremstilling af diverse materialer herunder pjecer, posters m.m. 
 
 
Figur 2.19 Eksempel på mål og målopfyldelse 
 
Effektivitet i ledelse, administration og organisation 

MÅL:  Instituttet ændrer/udarbejder en kontoplan som afspejler Instituttets budgetmodel 

• Kontoplanen er revideret, hvilket fra år 2001 har gjort det muligt udover omkostnings-
sted/afdeling at registrere hvilket formål og projekt, der har udløst udgiften. 

Opfyldt 

 
 
Instituttets administration har sammen med ledelsesgruppen i løbet af 2001 brugt meget tid i forbindelse 
med konsulentundersøgelse omkring afdækningen af mulighederne ved en evt. fusion med Statens Øjenkli-
nik.  
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3. Personale og organisation  
 
Personale 
 
John F. Kennedy Instituttets personalepolitik har til formål at sikre, at Instituttet er i stand til at løse nuværen-
de og fremtidige opgaver effektivt, fleksibelt og på et højt fagligt niveau. Medarbejderne er Instituttets vigtig-
ste aktiv, og personalepolitikken skal afspejle, at medarbejderstaben er sammensat på den mest hensigts-
mæssige måde, og at medarbejdernes kompetencer udvikles i overensstemmelse med Instituttets mission.  
 
Der er på Instituttet praksis for at overarbejde så vidt muligt skal afspadseres, hvorfor der i 2001 kun er ble-
vet udbetalt 29 t. kr. på denne konto.  
 
 
Tabel 3.1 Samlet personaleforbrug angivet i årsværk 
     
 R1999 R2000 R2001 IB2002 
Årsværksforbrug     
Almindelig virksomhed 24 25 24 24 
Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i 
energistofskiftet 11 11 15 13 

Indtægtsdækket virksomhed 15 16 16 16 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 10 7 6 7 
I alt 60 59 61 60 
Heraf VIP 17 17 14 14 
     

 
 
Tabel 3.2 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder for perioden 1999 - 2001 
 
    
  1999 2000 2001 
Antal sygedage 3,7 13 11,2 
Antal sygedage korrigeret  for langtidssyge 3,7 7,6 4,9 
Antal sygedage i staten 7,4 7,4 7,6 
    

Note: Instituttet har haft flere langtidssyge i både år 2000 og 2001. Den korrigerede statistik er således fratrukket disse medarbejdere 
 
Når der korrigeres for langtidssyge medarbejdere ender Instituttet op med gennemsnitligt 4,9 sygedage pr. 
ansat, hvilket således er væsentligt mindre end gennemsnittet for staten. 
 
 
Tabel 3.3 Personaleomsætning 
     
  1998 1999 2000 2001 
Nyansatte 7 6 11 12 
Fratrådte 8 10 11 14 
     

 
 
Tabel 3.4 Efteruddannelse af medarbejdere 2001 
 
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 
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Tabel 3.5 Fordeling af medarbejdere på køn og alder 
 
 

   +  
 
 antal Procent antal Procent antal Procent 
Under 20 år 0 0% 0 0% 0 0% 
20-29 år 0 0% 7 7,1% 7 7,1% 
30-39 år 4 8,6% 15 22,8% 19 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 1 2,9% 3 2,9% 4 5,8% 
I alt 8 15,8% 61 84,2% 69 100% 

 
Instituttets overvægt blandt antallet af kvinder skyldes primært, at en stor del af Instituttets faggrupper histo-
risk betinget altid har været kvindetunge, eks. bioanalytikere, diætister, plejepersonale, rengøring og sekre-
tærer. 
 
 
Figur 3.1 Anciennitetsfordeling af Instituttets 69 medarbejdere (0-10 år, 11-20 år, 21-30 år samt over 30 år) 
 

 
Organisation 
 
Figur 3.2 Organisationsdiagram 
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4. Regnskab  
 
Instituttet har ved udarbejdelsen af regnskabet anvendt de regnskabsprincipper og budgetteringsregler, der 
er fastsat i reglerne for regnskabsaflæggelse og budgettering i staten jf. budgetvejledningen, budgethåndbo-
gen og Finansministeriets cirkulærer. Regnskabet er udarbejdet efter princippet om det udgiftsbaserede 
regnskab. 
 
Alle udgifter er registreret på varernes og tjenesteydelsernes leveringstidspunkt, ligesom debitorer er bogført 
på tidspunktet for fordringens opståen. 
 
Der foretages ikke direkte tidsregistrering i relation til den enkelte opgave/aktivitet - lønudgifterne fordeles 
derimod på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte medarbejder i relation til dennes opgaver og 
forpligtigelser. En fordeling, der løbendes revideres hen over året.  
 
 
 
 
Samlet driftsregnskab 
 
Driftsregnskabet er anført som udgiftsbaseret i løbende priser med direkte reference til regnskabsposterin-
gerne i SCR-regnskabet, idet statens almindelige regnskabsprincipper er anvendt.  
 
Instituttets samlede driftsregnskab for 2001 viser et overskud på 4,3 mio. kr., hvilket sammen med viderefø-
relse fra forrige år giver et akk. overskud til videreførsel ult. 2001 på 5,2 mio. kr. Som det fremgår af drifts-
regnskabet skyldes årets samlede resultat dels et mindreforbrug på udgiftssiden, hvor det regnskabsmæssi-
ge resultat på fremstår med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet, samtidig med at indtægts-
siden udviser samlede merindtægter i.f.t. det budgetterede på i alt 3,6 mio. kr. 
 
Instituttets driftsregnskab føres på 6 underkonti, hvor årets resultat fordeler sig på følgende måde: 
 
• § 15.64.31.10 Almindelig virksomhed med et overskud på 0,4 mio. kr.  
• § 15.64.31.20 Tilskud til diætpræparater med et underskud på 0,1 mio. kr. 
• § 15.64.31.30 Fragilt X projektet med et underskud på 1,3 mio. kr. 
• § 15.64.31.40 Edb baseret patientjournalsystem med et overskud på 4,2 mio. kr. (ingen aktivitet i 2001)  
• § 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed med et overskud på 1,2 mio. kr.  
• § 15.64.31.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed med indtægter modsvarende udgifterne 
 
 
Figur 4.1 Årets driftsresultat fordelt på underkonti 
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Tabel 4.1 Driftsregnskab for §15.64.31 John F. Kennedy Instituttet, i 1.000 kr., løbende priser 
 
       

 R1999 R2000 B2001 R2001 
Afvigelse 

B-R IB2002 
Indtægter i alt 35.462 38.502 40.800 44.425 -3.625 43.400
Nettobevilling 22.400 26.400 28.200 30.900 -2.700 30.400
Driftsindtægter 13.062 12.102 12.600 13.525 -925 13.000
Udgifter i alt 34.549 39.821 40.800 40.083 717 43.400
Lønninger 18.083 19.069 18.600 19.331 -731 18.400
Øvrig drift 16.466 20.752 22.200 20.752 1.448 25.000
Resultat 913 -1.319 0 4.342 -4.342 0
Akk. resultat 2.153 833  5.175   
       

Note: Af driftsindtægter på 13.525 t. kr. kommer 358 t. kr. for interne overførselsindtægter 
 
 
De væsentligste årsager til afvigelsen mellem det budgetterede resultat og det realiserede regnskabsresultat 
er følgende:  
 
Nettobevilling (B + TB) : 
Instituttets finanslovsbevilling for 2001 er øget med en TB på i alt 2,7 mio. kr. til: 
 

- afholdelse af merudgifter til (PKU)diætpræparater 
 

- afholdelse af udgifter forbundet med ekstern konsulentundersøgelse  
 

- afholdelse af udgifter i forbindelse med mindre organisatoriske justeringer - herunder styrkelsen af 
Instituttets økonomifunktion. 

 
 
Øvrige driftsindtægter: 
Forøgede indtægter som konsekvens af et højere aktivitetsniveau indenfor § 15.64.31.90 Indtægtsdækket 
virksomhed. 
 
 
Driftsudgifter:  
På den ene side står der et overskud på 4,2 mio. kr. fra ikke igangsat IT udviklingsprojekt § 15.64.31.40 Edb-
baseret patient journaliseringssystem, et projekt der p.t. afventer Instituttets implementering af NAVISION 
STAT, hvorfor projektet forventes igangsat ultimo 2002. På den anden side er der et underskud på løn, der 
primært kan henføres til hovedformålet Forskning og udvikling dækkende øgede forskningsaktiviteter resulte-
rende i et underskud, der dækkes ind af et modsvarende akk. overskud til videreførsel ult. 2000.    
 
For § 15.64.31.20 Tilskud til diætpræparater har der i 2001 samlet været en ekstraordinær stor tilgang af 
behandlingskrævende (PKU)patienter, herunder 15 voksne PKU-kvinder med ønske om graviditet. Indkøb af 
ekstra diætpræparater til PKU-kvinder på graviditetsdiæt, samtidig med at der er introduceret et nyt diæt-
præparatprodukt, har været de væsentligste årsager til, at forbruget af diætpræparat i 2001 samlet er steget 
med 1,6 mio. kr. i.f.t. år 2000 resulterende i et akk. underskud 0,6 mio. kr.  
At komme med et præcist estimat for år 2002 vanskeliggøres af usikkerhed omkring PKU-kvinder, der øn-
sker graviditetsdiæt i år 2002 samtidig med, at der forventes prisstigninger pr. 1. april 2002. Hertil kommer, at 
en stor del af diætpræparaterne produceres i England, hvorfor valutakursen kan vise sig at få betydning for 
årsresultatet. På denne baggrund er det p.t. ikke muligt at afgøre, om det akkumulerede underskud kan hol-
des indenfor den afsatte FL-bevilling på 12,2 mio. kr. for 2002.  
At der yderligere er særdeles begrænset afgang fra gruppen gør det ikke sandsynligt, at den afsatte bevil-
lingsramme kan overholdes. Instituttet vil i forbindelse med midtvejsredegørelsen udarbejde et kvalificeret 
bud på årsresultatet og her fastslå om det er muligt at afholde alle udgifter indenfor den afsatte bevillings-
ramme, eller om det bliver nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling. 
 
Akkumuleret overskud: 
Instituttets akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2001 skal i 2002 anvendes til udvikling af et edb-
baseret patientjournalsystem samt til reinvestering i laboratorieudstyr, hvor der i 2002 eksempelvis tænkes 
indkøbt endnu en automatisk karyotyperingsenhed (til kromosomanalyser). 
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Driftsindtægter 
 
Tabel 4.2 Specifikation af driftsindtægter for §15.64.31 John F. Kennedy Instituttet, i 1.000 kr., løbende priser 
 
       

 R1999 R2000 B2001 R2001 Afvigelse 
B-R IB2002 

Almindelig virksomhed 1.698 1.071 1.700 1.730 -30 500
Tilskudsfinansieret forsknings. 4.593 3.797 3.800 3.599 201 3.800
Indtægtsdækket virksomhed 6.771 7.234 7.100 8.197 -1.097 8.700
       

 
 
§ 15.64.31.10 Almindelig virksomhed: 
Året afspejler et stort antal solgte laboratorieundersøgelser, 1,3 mio. kr. for 2001, samt overhead bidrag fra § 
15.64.31.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (statslige og private fonde). Fra år 2002 bortfalder 
indtægten vedrørende salg af biokemiske laboratorieundersøgelser, idet disse overflyttes til § 15.64.31.90 
Indtægtsdækket virksomhed, hvor også Instituttets øvrige udbudte laboratorieundersøgelser, med salg for 
øje, er placeret. 
Der er overført 187.500 kr. fra indtægtsdækket virksomhed til indkøb af apparatur, jf. bilag 1. 
 
 
§ 15.64.31.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed: 
Intet ekstraordinært at bemærke. 
 
 
§ 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed: 
En realiseret medindtægt i.f.t. år 2000 på godt 1 mio. kr. kan henføres til generel større efterspørgsel af labo-
ratorieundersøgelser såvel som onkogenetisk rådgivning der i.f.t. år 2000 er steget med godt 130 pct. 
Af akk. overskud til videreførsel ult. 2001 er der på bevillingsafregning overført 187.500 kr. til almindelig virk-
somhed til indkøb af apparatur, jf. bilag 1. 
 
 
 
Bevillingsafregning 
 
 
Tabel 4.3 Bevillingsafregning, Hovedkonto § 15.64.31 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
 
   Nettoudgifter  
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001    
1.    Bevilling (B+TB) 11.600.000 19.300.000 30.900.000 
2.    Regnskab 12.472.107 14.085.893 26.558.000 
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab -872.107 5.214.107 4.342.000 
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.    
       4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 -1 -1 
6.    Årets overskud -872.107 5.214.106 4.341.999 
Opgørelse af akkumuleret resultat:    
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 1.346.361 -512.748 833.613 
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 1.346.361 -512.748 833.613 
14.   Årets overskud -872.107 5.214.106 4.341.999 
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 474.254 4.701.358 5.175.612 
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  -402.979 402.979 0 
17.   Omflytninger mellem underkonti 0  
19.   Akkumuleret overskud til videreførelse  
         ultimo 2001 71.275 5.104.337 5.175.612 

 
 
 
For bevillingsafregning fordelt på Instituttets underkonti henvises til bilag 1. 
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Indtægtsdækket virksomhed 
 
Som indtægtsdækket virksomhed udfører John F. Kennedy Instituttet efter generelle regler herfor: 
 

• Fostervands- og moderkageanalyser i.h.t. sundhedsstyrelsens vejledning og redegørelse af 1994 
”Prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse" 

• Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver 
• Neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge 
• Foredrags- og undervisningsvirksomhed 

Note: I virksomhedsregnskabet nævnes rådgivning med den mere præcise betegnelse som onkogenetisk rådgivning 
 
 
Tabel 4.4 Omkostningsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 
 
 2001 
Indtægter 8.196
Direkte omkostninger 5.084
Driftsoverskud før indirekte omkostninger 3.113
Indirekte omkostninger 1.951
Årets driftsresultat 1.161
Afskrivning 336
Forrentning 0
Årets overskud 825

 
 
 
Tabel 4.5 Udgiftsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 
 
 2001 
Indtægter 8.196
Udgifter 7.035
Årets driftsresultat 1.161
Overført til alm. virk. på bevillingsafregning 188
Årets overskud 973

 
 
 
Tabel 4.6. Akkumuleret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 
 2001 
Akkumuleret overskud 508
Årets overskud 973
Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 1.481

 
 
 
Tabel 4.7. Den indtægtsdækkede virksomheds driftssituation (1.000 kr.), løbende priser 
 
 2001 
Årets driftsresultat 1999  960
Årets driftsresultat 2000  -186
Årets driftsresultat 2001  1.161
Driftssituation  1.935
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Tabel 4.8 Personale fordelt på type Figur 4.2 Personale fordelt på type 
 
 2001 
VIP10 2 
TAP11 14 
Total 16 
% af samlet antal ÅV 26% 

 
 
 
 
 
Tabel 4.9 Antal analyser og antal konfrontationsrådgivninger 
 
     
Indtægtsdækket virksomhed R1999 R2000 R2001 IB2002 
Laboratorieundersøgelser 2017 2137 2229 27911) 
Rådgivning - onkogenetisk 1 30 71 71 
Rådgivning - psykologisk 2)  15 12 11 9 
     

Note 1: At analyseantallet stiger signifikant fra IB2002 skyldes at i alt 549 analyser flyttes fra almindelig virksomhed til Indtægtsdækket virksomhed   
Note 2: Tallet angiver det faktisk antal udarbejdede rapporter - til grund for hvilke der ofte ligger fra een til mange rådgivninger/samtaler 
 
 
Den indtægtsdækkede virksomhed var i 2001 budgetteret til at balancere med indtægter og udgifter på 7,1 
mio. kr. Årets realiserede omsætning blev på 9,2 mio. kr. resulterende i et overskud på 1,2 mio. kr. De indi-
rekte omkostninger kunne i år 2001 opgøres til i alt 2 mio. kr. dækkende dels internt overhead i den ind-
tægtsdækkede virksomhed, dels virksomhedens andel af Instituttets samlede overhead, herunder husleje, 
el, varme og telefon m.v. Overheadbidrag til Instituttet beregnes og fordeles i forhold til et sæt fordelingsnøg-
ler baseret på antal årsværk, m2 m.m. 
 
I 2000 udbød Instituttet for første gang onkogenetisk rådgivning (arvelig cancer rådgivning) og efterspørgs-
len efter netop denne rådgivningstype er fra år 2000 til 2001 vokset med mere end 136 pct.  
 
Instituttets laboratorieaktiviteter er samlet set vokset med godt 5 pct. målt på antallet af udførte analyser i.f.t. 
2000 - en stigning, der grundet laboratoriets relativt store analyseudvalg, skjuler såvel stagnation samt deci-
deret fald kombineret med et skiftende mønster med eks. reduceret efterspørgsel efter en kostbillig analyse 
til fordel for væsentlig stigende efterspørgsel overfor en relativt omkostningstung analyse.         
 
For laboratorieundersøgelsernes vedkommende omhandler en stor del af disse analyser diagnostisk service 
i form af fostervands- og moderkageprøver, der udføres for Københavns Amt.  
 
Fra år 2001 er der blevet tilføjet yderligere en analyse til Indtægtsdækket virksomhed - en analyse for øjen-
sygdommen Aniridi - hvor ca. 50% af kunderne/rekvirenterne er udenlandske.  
 
 
Vurdering 
 
Den indtægtsdækkede virksomheds resultat ved udgangen af 2001 vurderes klart tilfredsstillende. Det ak-
kumulerede overskud på 1,5 mio. kr. reinvesteres efterfølgende i nyt udstyr.  

                                                     
10 VIP. Videnskabeligt personale 
11 TAP. Teknisk administrativt personale 

VIP
12%

TAP
88%
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Anlægs- og driftsaktiver 
 
Tabel 4.10 Bevillingsafregning Værdireguleringsskema 
     
     Driftsaktiver:  Anlægsaktiver: 
     Andet materiel:  Bygninger: 
     Konto 01.60   Konto 02.13 
1. Beholdning 31/12-2000   5.620.079 20.214.392
2. Op-/nedregulering - primo 2001  - 
         Værdiregulering 1.700.000   1.700.000
3. Ny primo beholdning 1/1-2001   5.620.079 21.914.392
4. Anskaffelser i 2001   1.101.751 0
5. Afgang/salg i 2001    0 0
6. Ultimo 2001 (3+4+5)   6.721.830 21.914.392
7. Afskrivninger i 2001   792.524 230.000
8. Ultimo beholdning 31/12-2001 (6-7)  5.929.306 21.684.392
      
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 2001 22.200.000
Scrapværdi i overensstemmelse med opgørelse -13.000.000
Afskrivningsgrundlag 9.200.000
       

Bygningens levetid fastsat til 40 år = afskrivning pr. år 
9.200.000 

40  230.000
 
 
 
 
 
Grønt regnskab 
 
 
Tabel 4.11 Energiforbrug 
 
 1998 1999 2000 2001 
Gas 32.862 kbm 21.319 kbm 24.524 kbm 21.419 kbm 
Vand 1.181 kbm 1.260 kbm 1.158 kbm 1.136 kbm 
El 238.390 kwh 230.413 kwh 242.471 kwh 256.987 kwh 
 
 
 
Instituttets gasforbrug hænger følgelig tæt sammen med vejrliget, mens el- og vandforbruget primært kan 
henføres til Instituttets virke, herunder specielt laboratoriefunktionen. Omkring elforbruget kan det bemær-
kes, at der ofte i forbindelse med reinvestering i nyt udstyr sker en udskiftning af ikke-strømkrævende udstyr 
med strømkrævende digitalt udstyr, der ofte yderligere kræver tilstedeværelse af PC til efterbearbejd-
ning/analysebrug.



 

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 be-
kendtgørelse 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påtegning 
 
Denne påtegning af virksomhedsregnskabet for 2001 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæg-
gelse. 
 
 
 
 
 



  I

Bilag 1 
 
Bevillingsafregning fordelt på underkonti 
 
Tabel B 1.1 Bevillingsafregning, Hovedkonto § 15.64.31 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 11.600.000 19.300.000 30.900.000
2.    Regnskab 12.472.107 14.085.893 26.558.000
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab -872.107 5.214.107 4.342.000
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
       4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 -1 -1
6.    Årets overskud -872.107 5.214.106 4.341.999
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 1.346.361 -512.748 833.613
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 1.346.361 -512.748 833.613
14.   Årets overskud -872.107 5.214.106 4.341.999
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 474.254 4.701.358 5.175.612
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  -402.979 402.979 0
17.   Omflytninger mellem underkonti 0
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 71.275 5.104.337 5.175.612
 
 
Tabel B 1.2 §15.64.31.10 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Almindelig virksomhed 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 8.000.000 1.800.000 9.800.000
2.    Regnskab 7.752.238 1.696.548 9.448.786
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 247.762 103.452 351.214
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
       4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 -1 -1
6.    Årets overskud 247.762 103.451 351.213
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 -530.703 -530.703
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 0 -530.703 -530.703
14.   Årets overskud 247.762 103.451 351.213
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 247.762 -427.252 -179.490
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  -239.752 239.752 0
17.   Omflytninger mellem underkonti 187.500 187.500
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 8.010 0 8.010
 
 



 II

Tabel B 1.3 §15.64.31.20 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Diætpræparater 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 0 12.600.000 12.600.000
2.    Regnskab 0 12.687.651 12.687.651
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 -87.651 -87.651
6.    Årets overskud 0 -87.651 -87.651
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 -489.765 -489.765
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 0 -489.765 -489.765
14.   Årets overskud 0 -87.651 -87.651
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 -577.416 -577.416
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 0 -577.416 -577.416
 
 
 
Tabel B 1.4 §15.64.31.30 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Fragilt X syndromet og medfødte stofskiftesygdomme 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 3.600.000 700.000 4.300.000
2.    Regnskab 4.719.869 863.229 5.583.098
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab -1.119.869 -163.229 -1.283.098
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
       4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud -1.119.869 -163.229 -1.283.098
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 1.346.361 2 1.346.363
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 1.346.361 2 1.346.363
14.   Årets overskud -1.119.869 -163.229 -1.283.098
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 226.492 -163.227 63.265
16.   Dispositionsmæssige omflytninger -163.227 163.227
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 63.265 0 63.265
 
 
Tabel B 1.5 §15.64.31.90 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Indtægtsdækket virksomhed 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 -1.161.402 -1.161.402
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 1.161.402 1.161.402
6.    Årets overskud 0 1.161.402 1.161.402
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 507.722 507.722
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 0 507.722 507.722
14.   Årets overskud 0 1.161.402 1.161.402
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 1.669.124 1.669.124
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  0 -187.500 -187.500
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 0 1.481.624 1.481.624
 
 
 



  III

 
Tabel B 1.6 §15.64.31.95 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 -133 -133
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 133 133
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
       4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 0 133 133
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2000 0 -4 -4
13.   Akkumuleret overskud primo 2001 0 -4 -4
14.   Årets overskud 0 133 133
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 129 129
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 0 129 129
 
 
Tabel B 1.7 §15.64.31.40. John F. Kennedy Instituttet  Edb-baseret patientjournal system 
    
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2001       
1.    Bevilling (B+TB)   4.200.000 4.200.000
2.    Regnskab 0 0 0
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 4.200.000 4.200.000
6.    Årets overskud 0 4.200.000 4.200.000
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
14    Årets overskud 0 4.200.000 4.200.000
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 4.200.000 4.200.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 0 4.200.000 4.200.000
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Bilag 2 
 
Driftsregnskab fordelt på underkonti 
 

Tabel B 2.1 Driftsregnskab for § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet, i 1.000 kr., løbende priser. 
       
  
  

  
  

2000 
Regnskab 

2001 
Regnskab 

2001 
Budget 

2001 
Afvigelse 

2002 
Budget 

              
Indtægter 38.502 44.425 40.800 -3.625 43.400
10. Almindelig virksomhed 11.071 11.530 11.200 -330 10.100
  Nettobevilling 10.000 9.800 9.500 -300 9.600
  Driftsindtægter 1.071 1.730 1.700 -30 500
20. Diætpræparater 10.000 12.600 10.200 -2.400 12.200
  Nettobevilling 10.000 12.600 10.200 -2.400 12.200
30. 
  

Fragilt X syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet 

  
6.400

  
4.300

  
4.300

  
0

  
4.400

  Nettobevilling 6.400 4.300 4.300 0 4.400
40. Edb-baseret patientjournal system   4.200 4.200 0 4.200
  Nettobevilling   4.200 4.200 0 4.200
90. Indtægtsdækket virksomhed 7.234 8.196 7.100 -1.096 8.700
  Driftsindtægter 7.234 8.196 7.100 -1.096 8.700
95.  Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.797 3.599 3.800 201 3.800
  Driftsindtægter 3.797 3.599 3.800 201 3.800
              
Udgifter 39.821 40.083 40.800 717 43.400
10. Almindelig virksomhed 12.449 11.178 11.200 22 10.100
  Lønninger 7.946 7.752 7.900 148 7.900
  Øvrige driftsudgifter 4.503 3.426 3.300 -126 2.200
20. Diætpræparater 11.052 12.688 10.200 -2.488 12.200
  Øvrige driftsudgifter 11.052 12.688 10.200 -2.488 12.200
30. 
  

Fragilt X syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet 

  
5.103

  
5.583

  
4.300

  
-1.283

  
4.400

  Lønninger 3.801 4.720 3.600 -1.120 3.700
  Øvrige driftsudgifter 1.302 863 700 -163 700
40. Edb-baseret patientjournal system   0 4.200 4.200 4.200
  Øvrige driftsudgifter   0 4.200 4.200 4.200
90. Indtægtsdækket virksomhed 7.420 7.035 7.100 65 8.700
  Lønninger 4.973 4.908 4.500 -408 4.300
  Øvrige driftsudgifter 2.447 2.127 2.600 473 4.400
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.797 3.599 3.800 201 3.800
  Lønninger 2.349 1.951 2.600 649 2.500
  Øvrige driftsudgifter 1.448 1.648 1.200 -448 1.300
      
Årets resultat           
10. Almindelig virksomhed -1.378 352 0 -352 0
20. Diætpræparater -1.052 -88 0 88 0
30. 
  

Fragilt X syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet 

  
1.297

  
-1.283

  
0

  
1.283

  
0

40. Edb-baseret patientjournal system   4.200 0 -4.200 0
90. Indtægtsdækket virksomhed -186 1.161 0 -1.161 0
95.  Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 0 0 0 0 0
§ 15.64.31 i alt -1.319 4.342 0 -4.342 0
       
Note: Der er anvendt interne budgettal i kolonne med budget 2002.     
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Tabel B 2.2 Driftsregnskab for § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet, i 1.000, løbende priser. 
       

  
2000 

Regnskab 
2001 

Regnskab 
2001 

Budget 
2001 

Afvigelse 
2002 

Budget 
Indtægter i alt 38.502 44.425 40.800 -3.625 43.400
 Nettobevilling 26.400 30.900 28.200 2.700 30.400
 Driftsindtægter 12.102 13.525 12.600 925 13.000
       
Udgifter i alt 39.821 40.083 40.800 -717 43.400
 Lønninger 19.069 19.331 18.600 731 18.400
 Øvrige driftsudgifter 20.752 20.752 22.200 -1.448 25.000
       
Årets resultat -1.319 4.342 0 -4.342 0 
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Bilag 3 
 
Tilsagn fra fonde 
 
Projektnavn: Tilskudsgivers navn: Beløb: 
   
Private fonde   
Projekt vedrørende opståelsesmekanismer af kromosomsygdom-
me, herunder Down Syndrom 

Lily Benthine Lunds Fond 15.000,00

Forskningsprojekter på Neuropædiatrisk afdeling SHS International 80.000,00
Indkøb af automatisk DNA sekvenator med computerudstyr og 
software 

Augustinusfonden 750.000,00

Anskaffelse af automatisk DNA-sekvenator med tilhørende udstyr Direktør Ib Henriksens Fond 100.000,00
Fortsatte undersøgelser over det neurobiologiske grundlag for 
bevidsthedsprocesserne 

Lundbeckfonden 1.519.804,00

Hjælp til fortsættelse af projektet "Risikofaktorer for neonatal ence-
falopati" 

Ludvig & Sara Elsass Fond 382.978,00

Projekt om Føllings sygdom Frantz Hoffmanns Mindelegat 50.000,00
Materialer ved udforskning af kobbers betydning for energistofskif-
tet 

Fonden af 1870 30.000,00

Indkøb af Wave DNA fragment analysesystem Beckett-Fonden 858.452,00
Opståelsesmekanismer af kromosomsygdomme, herunder Down 
syndrom 

Jacob Madsen & Hustru Olga Mad-
sens Fond 

10.000,00

Betydningen af tidlig diætbehandling ved Føllings sygdom Købmand Sven Hansen og Hustru 
Ina Hansens Fond 

57.200,00

The Fifth European Meeting on Mitochondrial Pathology The Plasmid Foundation 15.000,00
Undersøgelse af energistofskiftet Kong Christian den Tiendes Fond 10.000,00
Opståelsesmekanismer af kromosomsygdomme, herunder Down 
syndrom 

Kong Christian den Tiendes Fond 10.000,00

Arvelige fejl i kobberstofskiftet, der kan behandles Novo Nordisk Fonden 100.000,00
Afholdelse af konference, Phenylketonuria - Present Knowledge 
and Future Challenges 

The Plasmid Foundation 25.000,00

Studietur til München Fonden til Lægevidenskabens 
Fremme 

15.000,00

Undersøgelse af energistofskiftet Krista og Viggo Petersens Fond 50.000,00
Indkøb af et fotoprint apparatur til billeddokumentation af DNA-
geler 

Civilingeniør Stenild Hjort's enke 
Hjort's Fond 

40.000,00

Indkøb af Wave DNA fragment analysesystem Toyota-Fonden 500.000,00
  
I alt for private fonde  4.618.434,00

  

Statslige fonde  
Center for Tuberøs Sclerose: fra molekyle til menneske SSVF 85.000,00
Continuation of the funding of Research Centre for Growth and 
Regeneration 2001-2004 

IT-and Research Department 175.000,00

  
I alt for statslige fonde  260.000,00
  
I alt for Kennedy Instituttet  4.878.434,00
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Bilag 5 
 
Instituttets 3-årige forskningsplan, programområde 1-5 
 
 
For Instituttets forskningsmæssige og udviklingsmæssige mål er der udarbejdet en 3-årig plan omhandlende i alt 6 pro-
gramområder: 
 
 
Programområde 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 nyfød-
te undersøges via en hælblodprøve for sygdommen, som kan behandles med diæt startende umiddelbart efter fødslen. 
Statens Serum Institut varetager screeningsanalysen, og ved positivt fund henvises barn og familie til JFKI. For øjeblik-
ket følges ca. 200 børn og unge med PKU af Instituttet. JFKI har udviklet særlig ekspertise vedrørende phenylala-
ninstofskiftets biokemi og genetik, hvilket betyder, at også andre sygdomme inddrages i kernekompetencen. 
 
 
Programområde 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 hyper-
aktivitetssyndromer, 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 underdiagno-
sticeret i Danmark. Kromosomlaboratoriet/Klinisk Genetisk afd. og Neuropædiatrisk afdeling samarbejder om opsporing, 
undersøgelse og rådgivning af familierne. 
 
 
Programområde 3. Reproduktion, vækst og udvikling 
Målsætning: Udvikle  ny viden, der kan bidrage til at forbedre grundlaget for generel forståelse af patogenese til med-
fødte handicap og abnorm fosterudvikling, ultimativt med henblik på forebyggelse 
 
Fosterets udvikling er underlagt en række genetiske såvel som ikke-genetiske faktorer. Programmet undersøger forskel-
lige faktorer der bevirker abnorm fosterudvikling. 
 
 
Programområde 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 for-
skellige måder og vil ofte kræve en rådgivning af både familie og sociale myndigheder i hjemkommunen. 
 
 
Programområde 5. Fejl i metalstofskiftet 
Målsætning: Udvikling af molekylærgenetiske og basale cellebiologiske undersøgelser af betydningen af fejl i omsæt-
ningen 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 internatio-
nalt 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. 
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Bilag 6 
 
Målopfyldelse - Forskningsmæssige udviklingsmål for 2001 
 
 

Fejl i phenylalaninstofskiftet - Programområde 1 

2001-1 Afslutte og publicere undersøgelser af gendefekters virkning på enzymet, som er defekt ved PKU 
• En omfattende analyse af hyppigt forekommende gendefekters indflydelse på enzymet, der fungerer mangel-

fuldt ved PKU, har afsløret en ny sygdomsmekanisme, der forklarer årsagen til, at patienter har sygdommen i 
forskellig grad (publikation nr. 11, 13. 14, 15 og 16). 

2001-2 Afslutte og publicere udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU 

• I en internationalt samarbejde om udfaldet af graviditet ved PKU har vi undersøgt 199 børn, der nu er syv år. 
40% af børnene havde en gennemsnitlig IQ på 83. Disse børns mødre havde svær PKU (svære gendefekter) 
og en gennemsnitlig IQ på 76. I en tilsvarende gruppe, hvor PKU-kvinderne modtog hyppig støtte til optimal di-
ætbehandling under graviditeten opnåede børnene en gennemsnitlig IQ på 104. 

2001-3 Sammenhæng mellem gendefekt og medfødt hjertesygdom hos afkom af kvinder med PKU 

• Det er påvist, at PKU-mutationer ikke er årsag til øget forekomst af hjertesygdom hos børn af PKU-kvinder, men 
derimod phenylalaninværdiernes højde (> 15 gange normalværdien). Publiceret i international tidsskrift (publika-
tion nr. 12). Projektet er afsluttet. 

2001-4 Tidlig diætbehandlings betydning for IQ, uddannelse, erhvervsvalg mm. sammenholdt med gendefekten. Ef-
terundersøgelse af 75 PKU patienter 
• En efterundersøgelse af voksne med PKU, født i perioden 1968-84, viste, at voksne med klassisk PKU bør fort-

sætte diætbehandlingen livslangt for at opnå en normal IQ og undgå psykiske og neurologiske symptomer (pub-
likation antaget). 

2001-5 Undersøgelse af andre genfejl i phenylalaninstofskiftet, som fører til nervesygdomme, f.eks. tidlig debute-
rende Parkinsonisme 
• Genetiske fejl i regenerationen af hjælpeenzymet (co-enzymet) BH4 

• De molekylærbiologiske metoder til undersøgelse af QDPR genet bruges til prænatal diagnostik 
• Dopa-responsiv dystoni. Prøver fra danske og udenlandske patienter og familier undersøges for mutationer i 

GCH1 genet 
 

• Nye metoder blev etableret til undersøgelse af defekter i yderligere tre gener af betydning for phenylalaninom-
sætningen. Metoderne påviste 27 forskellige mutationer i DNA fra 43 patienter med svære neurologiske symp-
tomer og mistanke om defekter i et af generne. Fundene fik stor betydning for efterfølgende korrekt behandling 
og undersøgelser af medlemmerne i 41 familier. De ny metoder muliggør hurtig og entydig differentialdiagnostik 
og behandling. Resultaterne er publiceret i ph.d.-afhandling samt internationale artikler (publikation nr. 9 og 10). 

• Parkinsons sygdom. Undersøgelse af tyrosin hydroxylase og GCH1 generne hos patienter med tidligt debute-
rende Parkinsonisme. Omkring 100 patienter forventes undersøgt for mutationer 
Parkinsons sygdom skyldes en relativ mangel på dopamin og der kan være flere årsager til en sådan tilstand, 
bl.a. defekter i α-synuclein, parkin og tyrosin hydroxylase (TH) generne. I 2000 er der i Århus etableret et pro-
jekt, hvor parkin genet undersøges for mutationer (overlæge Jens Michael Hertz, Institut for Human Genetik). 
Tyrosin hydroxylase (TH) er tæt beslægtet  med phenylalanin hydroxylase (defekt ved PKU). Vi har i 2001 opsat 
en hurtig metode til at undersøge TH genet for mutationer. (Projektets titel: Molekylærgenetiske undersøgelser 
ved hjernesygdomme med formodede fejl i dopaminsyntesen). 
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Forskning - effekter på samfundet - Programområde 2 

2001-6 Fortsatte Molekylærbiologiske undersøgelser af fragilt X proteinet 

• De laboratoriemæssige forskningsundersøgelser er blevet forsinket pga. nøglemedarbejders barselsorlov. En 
del planlagte cellebiologiske projekter har derfor ikke kunnet gennemføres. 

2001-7 Sammenhæng mellem anlægsbærerstatus for fragilt X genet og fænotype (fremtoningspræg) 

• De laboratoriemæssige forskningsundersøgelser er blevet forsinket pga. nøglemedarbejders barselsorlov. En 
del planlagte cellebiologiske projekter har derfor ikke kunnet gennemføres. 

2001-8 Screening af gravide for fragilt X syndrom 

• Et samarbejde med Statens Serum Institut er startet op og eksterne forskningsmidler er tilvejebragt og nødven-
digt apparatur og software indkøbt. Data vedr. undersøgelse af fosterundersøgelser af fragilt X blev præsenteret 
ved internationalt møde i Rom. 

2001-9 Fortsatte undersøgelser af bevidsthedprocesser og deres funktion samt signalstoffer i hjernen bedømt ved 
hjernescanninger 

• Projektet er udgået - grundet fratrædelse af nøglemedarbejder 

 
 

Reproduktion, vækst og udvikling - Programområde 3 

2001-10 Afslutte og publicere undersøgelser af vækstrelaterede gener, specielt for Beckwith-Wiedemann syndrom 
• Planlagte mål er at afslutte og publicere undersøgelser vedr. vækstrelaterede gener, herunder gener for Beck-

with-Wiedemann syndrom samt aniridi, en sjælden udviklingsanomali af øjets regnbuehinde. En ph.d.-
afhandling vedrørende Beckwith-Wiedemann syndrom er antaget til forsvar. To artikler om vækstrelaterede ge-
ner er publiceret (publikation nr. 3 og 4). Projektet er støttet af SSVF. 

2001-11 Afslutte og publicere undersøgelse af gendefekter hos patienter med aniridi 

• Som led i en strategisk satsning på samarbejde med Statens Øjenklinik (SØ) har Instituttet udviklet laboratorie-
undersøgelser vedr. aniridi, og det videnskabelige arbejde  med analyse af 31 patienter fra SØ har ført til viden 
som sikrer en bedre diagnostik og bedre risikovurdering og rådgivning af personer med denne arvelige øjen-
sygdom. Arbejdet er publiceret internationalt (publikation nr. 2) i samarbejde med SØ. Arbejdet har været støttet 
af Værn om Synet. Yderligere er arbejde er publiceret med skandinavisk samarbejde (publikation nr. 6) 

2001-12 Afslutte og publicere sammenhæng mellem kromosomafvigelser i moderkageprøver og fosterabnormiteter 

• Arbejdet er igangsat. Data afleveret til international samarbejdspartner. 

2001-16 Fortsatte undersøgelser vedr. psykosociale faktorers betydning for graviditetsforløb og fostrets udvikling 

• Ph.d.-afhandling forsvaret. Disputats forsvaret. 

 
 

Fejl i energistofskiftet - Programområde 4 

2001-13 Nyt projekt vedr. cellers reaktion på oxidativt stress, dvs. belastning af cellestofskiftet på grund af iltophob-
ning (iltradikaler) 
• Instituttet har haft besøg af en gæsteforsker, Pascale Guiraud i 6 måneder, der har arbejdet med måling af mar-

kører for oxidativt stress i celler fra Menkes patienter. 1 publikation er under forberedelse. Projektet fortsætter 
bl.a. med støtte fra den franske ambassade. 
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Fejl i kobberstofskiftet - Programområde 5 

2001-14 Undersøgelse af patienter med fejl i mitokondriernes kobberomsætning 

• Afvigende kobberomsætning hos patienter med fejl i et mitokondrie enzymkompleks, der kræver kobber er i 
samarbejde med en tysk forskergruppe blevet udbygget ved måling af flere patienter. To publikationer er udar-
bejdet (publikation nr. 20 og 21). Metoder til påvisning af genfejl i tre transportører med betydning for kobberop-
tagelse i mitokondrierne er under indkøring. 

2001-15 Videreførsel af undersøgelse af Menkes familier, specielt med henblik på anlægsbærerdiagnostik 

• Der er udviklet 3 uafhængige metoder der kan benyttes til påvisning af store gendeletioner hos Menkespatienter 
og Menkesbærere. Metodeudviklingen er ved at blive sammenskrevet i 2 publikationer. Endvidere er der udvik-
let en fjerde metode, som er specielt velegnet til bærerdiagnose. Indkøring af denne metode til rutinemæssig 
påvisning af anlægsbærere er forsinket pga. indkøringsvanskeligheder på nyt apparatur. De etablere metoder er 
endvidere blevet anvendt til påvisning af mosaiktilstand i kønscellerne hos en bærer (1 publikation er næsten 
færdig) og til fosterdiagnostik (1 publikation er under planlægning). 

 



 

 

 


