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1. Beretning 
 
 
1.1 Lovgrundlag og virksomhedsfakta 
 
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. 
 
 
John F. Kennedy Instituttet har et samlet personale på 58 årsværk organisatorisk fordelt på 
3 hovedområder placeret på adressen Gl. Landevej 7, DK-2600 Glostrup.  
 
Instituttets aktiviteter i nærværende virksomhedsregnskab har været finansieret af såvel en 
basisbevilling på Finansloven, indtægtsdækket virksomhed samt af en række midlertidige 
eksterne kilder, herunder satspuljer og fonde. 
 
 
Yderligere information om John F. Kennedy Instituttet findes på instituttets hjemmeside 
www.kennedy.dk jf. nedenstående.  
 
 
Figur 1.1.1: instituttets hjemmeside   
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1.2 Virksomheden 
 
1.2.1 Mission  
 
Instituttets mission er: 
 
− At yde landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte 

sygdomme (PKU og alkaptonuri), samt at forbedre diagnostik, behandling og rådgivning  
af medfødte handicap, specielt mental retardering ved at opbygge ny viden gennem 
forskning og udvikling 

− Formidle ekspertviden vedr. handicap, især handicap med mental retardering 
− Bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vidensudvikling 
 
 
Institutionens særkende er en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og 
behandling, understøttet af strategisk forskning på internationalt plan. Hele spektret fra 
funktionsnedsættelsens genetiske og biologiske baggrund  til sociale og psykologiske 
aspekter belyses og understøttes. 
 
 
 
 
1.2.2 Vision  
 
Institutionen ønsker til stadighed at udbygge samspillet mellem indsatserne vedr. 
forebyggelse og behandling, forskning og formidling.  
 
Instituttet ønsker fortsat med sin forebyggelse, behandling, rehabilitering og rådgivning at 
stå som et forbillede for, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres for en gruppe 
klienter med behov for livslang støtte på grund af medfødt handicap. Instituttet tilstræber at 
aktiviteterne er af højeste internationale standard og at brugerne oplever en 
helhedsorienteret tilgang. 
 
Instituttet ønsker i det omgivende samfund at være kendt for at udføre såvel forskning og 
formidling på højt niveau med international og national forskningsformidling.  
Instituttet ønsker at bidrage til vidensopbygning ved undervisning inden for social- og 
sundhedsvæsnet. Hertil kommer generel vidensoverførsel til offentlige interessenter 
herunder Socialministeriet samt til patienter/klienter og deres familier. 
 
 
Institutionen ønsker overfor vores rekvirenter og brugere at fremstå som en effektiv og 
serviceorienteret samarbejdspartner, der er kendt for engageret og professionelt arbejde 
med stor samfundsmæssig værdi.    
 
Institutionen ønsker at fremstå som værende en attraktiv arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø og gode faglige såvel som personlige udviklingsmuligheder for den enkelte 
medarbejder. 
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1.2.3. Underkonti i henhold til Finansloven 
 
I 2002 har Instituttet disponeret over nedenstående underkonti jf. Finansloven: 
 
 
Basisbevilling: 
§ 15.64.31.10. Almindelig virksomhed 
Til at varetage instituttets hovedopgaver inden for handicap med psykisk 
udviklingshæmning, herunder diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af 
viden samt individuel og generel rådgivning. Herudover behandling af visse medfødte 
stofskiftelidelser f.eks. Føllings sygdom (PKU1) og Alkaptonuri.   
 
§ 15.64.31.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet2 
Fra Satsreguleringspuljen er der afsat midler til gennemførelse af projekter vedrørende 
Fragilt X3 syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
 
Bevilling til diætpræparater: 
§ 15.64.31.20. 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. Diætpræparaterne udleveres gratis efter lov om 
social service. 
 
 
Ekstraordinær bevilling: 
§ 15.64.31.40. Edb baseret patientjournalsystem  
I 2001 blev der bevilget satspuljemidler på i alt 4,2mio. kr. til anskaffelse af et edb-baseret 
patientjournalsystem.  
 
§ 15.64.31.50. Investeringstilskud m.m. 
I 2002 blev der bevilget midler på i alt 2,2mio.kr. til renovering af instituttets 
behandlingsafsnit - BO-huset. 
 
 
Ekstern finansiering: 
§ 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. 
En virksomhed der udføres indenfor instituttets 5 forskningsmæssige programområder. 

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

udviklingshæmning) 
2 Sygdomme i energistofskiftet: energi dannes ved et samspil mellem optagelse af ilt (vejrtrækning) og optagelse 

af føde. De biokemiske processer kaldes energistofskiftet 
3 Fragilt X syndromet er et mentalt retarderingssyndrom, som fortrinsvis rammer drenge med symptomer som bl.a. 

autisme og hyperaktivitet 
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1.3 Faglige og økonomiske resultater i 2002 
 
1.3.1 Året i tekst 
 
Som opfølgning på konsulentrapporten 2001 vedrørende fusion af John F. Kennedy 
Instituttet og Statens Øjenklinik, blev mulighederne for en i første omgang virtuel fusion 
mellem de to institutioner undersøgt. Et første skridt var implementeringen af NAVISION 
STAT i 2002, idet John F. Kennedy Instituttet blev driftscenter for Statens Øjenklinik fra 
driftsstarten 1. maj 2002. Efterfølgende er en egentlig fusion godkendt med praktisk 
virkning fra 1. januar 2003. Institutionerne bibeholder dog deres hidtidige geografiske 
placering frem til en forhåbentlig kommende samlokalisering.  
 
2002 var ligeledes året hvor instituttet anvendte ressourcer på tilvejebringelse af materiale 
til brug for den via Danmarks Forskningsråd iværksatte gennemgribende undersøgelse af 
sektorforskningens rolle i det offentlige forskningssystem.  Arbejdet resulterede i en rapport 
med opfølgning på Danmarks Forskningsråd anbefalinger, som blev afleveret ultimo 2002.  
 
Instituttets udviklingskontrakt med Socialministeriet der udløb med udgangen af 2002 har i 
væsentligt omfang kunnet opfyldes med en samlet gennemsnitlig opfyldelse på 89pct.  
 
I dagene 27.-30. juni 2002 arrangerede instituttet det andet internationale symposium om 
PKU med 27 udenlandske og danske foredragsholdere og 130 deltagere. Mødet inspirerede 
til nye forskningstiltag. Referat af dette "Phenylketonuria – Present knowledge and future 
challenges" (F. Güttler) er publiceret som international artikel. En vigtig ny opdagelse vedr. 
ny behandlingsstrategi af mild PKU er publiceret i et internationalt samarbejde.  
 
Deltagelsen i det internationale konsortium vedr. molekylærgenetik og autisme har 
resulteret i flere publikationer vedr. undersøgelse af kandidat gener for autisme. Instituttet 
har fortsat sit udviklingsarbejde vedrørende mitokondriesygdomme bl.a. gennem ph.d.-
studerende. Instituttet har etableret flere nye analyser bl.a. vedr. X-bunden mental 
retardering og tuberøs sclerose4, samt vedrørende synshandicap. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at instituttets deltagelse i internationale møder, kongresser og internationale 
netværk er fastholdt. 
Instituttet udviklede i 2002 formen for samarbejdet med CSH (Center for små 
handicapgrupper) og har bidraget aktivt med bl.a. syndrombeskrivelser til CSH’s 
hjemmeside. 
 
For instituttets indtægtsdækkede virksomhed er der i 2002 tale om en 
omsætningsfremgang på 1,7mio.kr. i.f.t. 2001, hvor ca. halvdelen af fremgangen kan 
henføres til overførsel af analyser, der tidligere har ligget i den almindelige virksomhed. De 
resterende knap 0,9mio.kr. skyldes øget efterspørgsel på de fosterdiagnostiske analyser 
samt de onkogenetiske rådgivninger (+43pct) i forhold til året før.  
Instituttets har formået at fastholde sin høje andel af fremmedfinansiering, hvor der i 2002 
er forbrugt 3,0mio.kr. fra statslige og private fonde, svarende til 48pct. af de forbrugte 
midler under hovedformålet [Forskning og udvikling]. Der er i alt opnået tilsagn fra statslige 
og private fonde i 2002 på 4,3mio.kr. 
 
Samlet udviser instituttets 2002 driftsresultat et plus på 2,7mio.kr. resulterende i en samlet 
akkumuleret overskud på 7,8mio.kr.  

                                       
4 Tuberøs sclerose: arveligt mentalt retarderingssyndrom med bl.a. epilepsi, autisme og adfærdsforstyrrelser 
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1.3.2 Årets regnskabsresultat 
 
Instituttets 2002 driftsregnskab udviser udgifter for i alt 41,3mio.kr. og indtægter på 
44mio.kr. resulterende i et samlet driftsoverskud på 2,7mio.kr. 
 
Tabel 1.3.2.1: instituttets driftsresultat 2002 fordelt på kontotype   

Kontotype mio.kr. 

Basisbevilling -0,6 
Bevilling til 
diætpræparater 

0,8 

Ekstraordinær bevilling  2,2 

Ekstern finansiering 0,3 

Total 2,7 

 
Basisbevilling bidrager med et underskud på –0,6mio.kr., et resultat, der kan henføres til 
indkøb af nyt apparatur samt til opprioritering af økonomistyringsopgaven. Apparatur  
dækkes af opsparede midler i den indtægtsdækkede virksomhed mens merforbruget på 
lønsum afholdes af et overheadbidrag fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed. 
 
Bevilling til diætpræparater bidrager med et overskud på +0,8mio.kr., hvilket skyldes at 
instituttet i 2002 på TB har fået dækning for akkumuleret underskud fra 2001. Instituttet 
har et driftsoverskud i forhold til grundbevillingen på 0,1mio.kr. i 2002.  
 
Ekstraordinær bevilling indeholder et urørt investeringstilskud på 2,2mio.kr. til dækning af 
udgifter i forbindelse med ud-/ombygning af instituttets behandlingsafdeling (BO-hus). 
Bevillingen forventes  opbrugt i 2003. 
 
Ekstern finansiering dækkende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket 
virksomhed, hvor der her var et driftsoverskud ved årets udgang på 0,3mio.kr..  
 
 
 
1.3.3 Akkumuleret overskud  
 
Årets driftsresultat giver, efter bevillingsafregning, et samlet akkumuleret overskud til 
videreførelse ultimo 2002 på 7,8mio.kr. fordelt jf. nedenstående figur på kontotype. Det kan 
hertil bemærkes at der i akkumuleret overskud for ”Ekstraordinær bevilling” indgår 
uforbrugte midler fra tidl. år afsat til et elektronisk patientjournalsystem (EPJ).     
 
Figur 1.3.3.1: akkumuleret overskud til videreførelse (t.kr.) 
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1.3.4 Nøgletal fra aktivitetsregnskabet 
 
Tabel 1.3.4.1, udviklingsindex dækkende hovedaktiviteter og ÅV  

[indexår = 1999] 1999 2000 2001 2002 

Årsværk 100 100 102 97 

PKU og Alkaptonuri patienter 100 106 112 117 

Laboratorieanalyser 100 102 107 105 

Rådgivninger 100 111 141 146 

Publikationer 100 107 114 93 

 
 
Årets forbrug af årsværk (antal) er i forhold til 2001 faldet med 5 procentpoint, hvilket bl.a. 
skyldes færre ansatte i den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed samt vakance og 
barsel.   
 
 
Tilgangen af PKU- og Alkaptonuripatienter (antal) har været på i alt 5 procentpoint i forhold 
til 2001, hvilket bragte det samlede antal patienter i behandling med PKU, HPA samt 
Alkaptonuri, op på 222. For de ikke-behandlingskrævende HPA’er5 vil der min. i barnets 
første 2 leveår være behov for de samme lægeundersøgelser og psykologundersøgelser som 
indgår i instituttets PKU-behandlingsparadigme for de øvrige behandlingskrævende PKU 
børn. Et forløb, der er med til at sikre, at børnene udvikler sig normalt.  
 
 
For laboratorieanalyser (antal) under et kan der konstateres et beskedent fald på 2 
procentpoint i forhold til 2001. Et fald, der dels er sammensat af en stigning i de prænatale 
analyser, dels af det forhold, at et antal analyser i 2002 er udgået grundet begrænset 
efterspørgsel.  
 
Hertil kommer, at en supplerende analyse på de løbende PKU (blod)prøver ikke er blevet 
foretaget i 2002 grundet udfasning af den hidtidige metode og indkøring af ny metode med 
virkning fra 2003. 
 
 
Rådgivninger (antal) udviser en stigning på i alt 5 procentpoint i forhold til 2001, hvilket 
bl.a. skyldes en større efterspørgsel efter onkogenetisk rådgivning – en aktivitet, der er 
forankret i instituttets indtægtsdækkede virksomhed. Hertil en generel stigning i læge- og 
psykologrådgivninger i forhold til instituttets behandlingsberedskab for patienter med PKU. 
En forventet stigning set i lyset af en konstant patienttilgang – uden afgang fra gruppen, 
idet behandlingen er livslang.  
 
 
Publikationer (antal) udviser et fald på 21 procentpoint i forhold til 2001, hvilket bl.a. 
hænger sammen med færre ansættelser i den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, 
ledelsesskifte i behandlingsafdelingen 2001/2002 samt diverse vakancer og barsel.  
 
Årets faktiske antal publikationer (27) er dog fortsat særdeles tilfredsstillende set i lyset af 
instituttets begrænsede antal videnskabelige medarbejdere.  
 

                                       
5 HPA: hyperphenylalaninæmi, dvs. forhøjet værdi af phenylalanin i blod. Phenylalanin er den aminosyre, som har 

defekt omsætning ved PKU 
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1.3.5 Opfølgning på udvalgte forskningsmæssige mål for år 2002 
 
Tabel 1.3.5.1: opfyldelse af 2002 forskningsmål   
 Projekttitel 2003 mål % opfyld. 
2002-1 Undersøge effekten af behandling af hidtil ubehandlede 

PKU patienter 
Publikation 
udarbejdet 

100% 

2002-2 Kan transporten af phenylalanin over blod-hjerne-
barrieren hæmmes? 

Projekterne 
fortsætter 

100% 

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

Publikationer 
udarbejdet 

100% 

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

Ph.d.-
afhandling 
afsluttet 

100% 

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. 

Publikationer 
under 

udarbejdelse 

50% 

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

Publikationer 
antaget 

100% 

2002-7 Laboratorieundersøgelser af den cellebiologiske 
funktion af FMR1 genet 

metode 
etableret 

30% 

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

projekt 
opstartet 

100% 

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

artikel 
publiceret 

100% 

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

artikel 
publiceret, 
samarbejde 
etableret 

100% 

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

Publikation 
under 

udarbejdelse 

75% 

2002-12 Publicere arbejde vedr. ophobning af missense 
mutationer i konserverede områder af kobberpumpen 

2 publikation 
under 

udarbejdelse 

100% 

2002-13 For Menkes sygdoms vedkommende (kobberstof-
skiftet) er det målet at evaluere metoder til 
bestemmelse af anlægsbærere med store gen-
deletioner 

2 publikation 
færdige 

100% 

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 

UDGÅR 

 

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

projektet 
udskydes til 
01.04.2003 

75% 

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

publikation 
påbegyndt 

100% 

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

arbejdet 
påbegyndt 

40% 

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 

publikation 
publiceret 

100% 

2002-20 At publicere undersøgelser vedr. markører for oxidativt 
stress 

projektet 
udvides 

100% 

    
 Gennemsnitlig %opfyldelse  87% 
Note: bemærk at indholdet af forskningsmæssige mål 2002 IKKE er 100% identisk med indholdet af Forskning - effekter på 
samfundet  i instituttets udviklingskontrakt jf. efterfølgende side. 
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1.3.6 Samlet opfølgning på udviklingskontrakt 
 
2002 er sidste år med opfølgning i.f.t. instituttets udviklingskontrakt 2001-2002. I.h.t. 
denne er der 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 

  
Hvor område I – Forskning – effekter på samfundet dækker alle instituttets 
forskningsmæssige mål for 2002. 
 
 
Tabel 1.3.6.1: gennemsnitlig opfyldelse af instituttets udviklings-kontrakt 
Projekttitel % opfyld. 
Forskning - effekter på samfundet 84% 
Brugerrettede aktiviteter 100% 
Effektivitet i ledelse, administration og organisation 78% 
Udvikling af koncept, metode, kvalitet og service 93% 
Gennemsnitlig opfyldelse 89% 
 
 
Tabel 1.3.6.2: Eks. på udviklingskrav under ”Brugerrettede aktiviteter” 
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Udbygning af hjemmeside Instituttet har i 2002 deltaget i 

udviklingen af en ny hjemmeside 
med driftsstart primo 2003 

100% 

 
Instituttets nye hjemmeside får efterfølgende implementeret et specialudviklet modul til online 
bestilling af diætpræparater - forventet ibrugtagning april 2003. 
 
 
Tabel 1.3.6.3: Eks. på udviklingskrav under ”Effektivitet i ledelse, administration og 
organisation” 
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Instituttet gennemfører en behovsanalyse. 
Behovsanalysen danner grundlag for 
udarbejdelsen af en rapporteringsmodel, der 
belyser hvilken styringsinformation, den 
enkelte budgetansvarlige har behov for, og 
hvilket indhold rapporterne skal have. 

Instituttet har i 2002 implementeret 
et decentralt dynamisk analyse og 

rapporteringsværktøj 
100% 

 
 
Tabel 1.3.6.4: Eks. på udviklingskrav under ”Udvikling af koncept, metode og service” 
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Samme eller lidt øget niveau for aktiviteterne 
(laboratorieanalyser) tilstræbes i kontrakt-
perioden i forhold til år 2000 niveau. 

I 2000 blev der udført samlet 8.837 
analyser på instituttet – tallet for 

2002 var 9.147 analyser 
100% 

 
 
En samlet gennemsnitlig målopfyldelse på 89%, hvilket må siges at være yderst 
tilfredsstillende.  
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1.4 Fremtiden 
 
1.4.1 Økonomi og organisation 
 
Instituttet har igennem længere tid været presset pladsmæssigt. Med ekstrabevilling i 2002 
er det muligt med virkning i 2003 at udbygge og forbedre patient-/behandlings-faciliteterne 
samt at etablere ekstra kontorarbejdspladser. Den fusionerede institution har dog fortsat et 
behov for betydelig nybygning, men må formentlig afvente udviklingen vedr. gennemgang 
af sektorforskningen. 
 
Instituttet forberedte i 2002 en sammenlægning af laboratorierne til et fælles medicinsk 
genetisk laboratoriecenter, med virkning fra 1. januar 2003, og forventer i 2003 at denne 
organisationsændring fører til rationaliseringer og kvalitetsudvikling vedr. analyserne. En 
sammenlægning af behandlings- og rådgivningsfunktioner vil forventet føre til bedre 
udnyttelse af de faglige ressourcer (f.eks. læge- og psykologressourcer). Endelig forventer 
instituttet med besættelse af 5-årigt forskningsprofessorat at styrke forskningsindsatsen 
med fortsat udvikling af det internationale samarbejde. 
 
2003 vil ligeledes være året, hvor instituttet som minimum forventer at kunne opstille et 
beslutningsgrundlag for valg af et fremtidigt EPJ6. Det nuværende system er ikke 
tidssvarende. 
 
John F. Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik skal primo 2003 etablere en fælles 
resultatkontrakt med Socialministeriet dækkende perioden 2003-2006. 
 
I resultatkontrakten tilstræbes det at synliggøre fælles indsatsområder og synergieffekter 
bl.a. vedr. etablering af molekylærgenetisk forskningsenhed vedr. medfødt synshandicap, 
som skal have en national og international placering. 
 
 
 
1.4.2 Instituttets forskningsmål for 2003 
 
Instituttet har struktureret sine forskning i 2003 på følgende 6 programområder: 
 
1. PKU og beslægtede tilstande 
2. Fragilt X og autisme7 
3. Synshandicap, mentale retarderingssyndromer og udviklingsforstyrrelser 
4. Fejl i energistofskiftet 
5. Menkes8/Metalstofskiftet9 
6. Molekylærgenetik ved synshandicap 
 
For hvert af områderne er der opstillet resultatmål og strategiske mål i resultatkontrakten. 
Instituttet forventer at kunne fastholde og videreudvikle den internationale placering målt 
ved forskernetværk, videnskabelige publikationer og ph.d.-forløb. Instituttet vil endvidere 
tilstræbe formidling af viden ved udadvendt undervisningsvirksomhed, deltagelse i 
internationale møder m.m. 
 

                                       
6  EPJ:   Elektronisk PatientJournalsystem 
7 Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved afvigelser i den sociale udvikling, 

kommunikation og adfærd 
8 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 
9 Metalstofskiftet: metaller, f.eks. kobber og jern, er livsvigtige sporstoffer, som bl.a. er vigtige for mange 

enzymers funktion 
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1.4.3 Kvalitet 
 
I 2003 igangsættes 1. fase af instituttets kvalitetssikringsprojekt. Et projekt, der i første 
omgang alene skal dække laboratorieenheden, efterfølgende forventes projektet at skulle 
rulles ud over det øvrige institut/institution førende til evt. ISO-akkreditering. 
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2. Resultatanalyse 
 
Resultatanalysen tager afsæt i instituttets basisbevilling, bevilling til diætpræparater samt 
ekstraordinærbevilling dækkende ombygning af BO-huset samt anskaffelse og etablering af 
et elektronisk patientjournalsystem (2001). Hertil kommer midler erhvervet gennem 
indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.  
 
Resultatanalysen tager afsæt i dimensionen hovedformål dækkende de hovedformål, der 
anvendes i John F. Kennedy Instituttets virksomhedsoversigt på FL2002.  
 
 
 
2.1 Alle hovedformål 
 
2.1.1 Ressourcer 
 
Tabel 2.1.1.1: driftsindtægter og udgifter for alle konti fordelt på hovedformål, 2002, i 
1.000 kr. 

 Indtægter Lønsum Øv. drift Resultat 

Udadvendte formål i alt 13.021 12.666 17.920 -17.565 

    Laboratorieanalyser 8.978 4.447 1.982 2.549 

    Belægning i BO-hus 3 756 38 -791 

    Rådgivning 984 3.408 121 -2.545 

    Forskning og udvikling 3.056 4.030 3.640 -4.614 

    Distribution af diætpræp.  25 12.139 -12.164 

Interne formål i alt 1.080 6.730 4.024 -9.674 

    Hjælpefunktioner 1.079 3.969 3.936 -6.826 

    Generel ledelse og adm.  2.761 88 -2.849 

Nettotal (B+TB) 29.900   29.900 

 I alt 44.001 19.396 21.944 2.661 

 
Note: det skal bemærkes at instituttets FL2002 virksomhedsoversigt alene indeholder instituttets basisbevilling 
 
47pct. af instituttets samlede driftsudgifter, jf. ovenstående tabel 2.1.1.1, er i 2002 
udmøntet som lønsum, hvilket i forhold til året før er et fald på 2 procentpoint, grundet 
vakancer/barsel samt færre ansatte i den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. 
 
På indtægtssiden kan der i forhold til 2001 konstateres en samlet stigning i de eksternt 
erhvervede indtægter på 0,3mio.kr., hvilket primært skyldes øgede aktivitet under 
hovedformålet [Rådgivning]. 
 
At [Laboratorieanalyser] indtjeningsmæssigt stort set er uforandret i forhold til 2001 
(9,1mio.kr.) kan bl.a. henføres til nedlæggelsen af et antal ikke rentable analyser samtidig 
med, at der har været anvendt ressourcer på udvikling af nye analysemetoder. 
 
1,0mio.kr. af indtægten under formålet [Hjælpefunktioner] kan henføres til internt overhead 
opkrævet fra instituttets indtægtsdækkende og tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. 
 
Største enkeltstående udgiftspost er at finde under øvrige driftsudgifter under 
hovedformålet [Distribution af diætpræparater], hvor 12,2mio.kr. dækker instituttets udgift 
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til indkøb af diætpræparater til patienter med PKU og Alkaptonuri. I forhold til 2001 er der 
tale om et fald i udgiften på 0,5mio.kr., hvilket bl.a. skyldes instituttets tømning af de 
”decentrale diætpræparatlagre” samt færre kvinder med PKU på graviditetsdiæt.  
 
Samlet gælder at 74pct. af de samlede udgifter kan henføres til de udadvendte formål, 
mens de resterende 26pct. kan henføres til de interne formål– herunder hovedformålet 
[Hjælpefunktioner] (19pct.). Udgifterne til hovedformålet [Generel ledelse og 
administration] udgør 7pct., hvilket set i forhold til 2001 er en stigning på et procentpoint. 
Stigningen skyldes en generel opprioritering og styrkelse af det økonomisk, administrative 
område.  
 
 
Ad FL2002 virksomhedsoversigten (basisbevillingen) 
Set i forhold til FL virksomhedsoversigten for 2002 fremgår det at instituttet rent faktisk har 
anvendt en forholdsmæssig større andel af de samlede udgifter i basisbevillingen på de 
udadvendte formål (62pct.), hvilket er en stigning på 12pct. i forhold til FL2002.   
Det kan desuden konstateres at den procentuelle andel af udgifterne medgået til  [Generel 
ledelse og administration] er uændret 15pct i forhold til FL2002.  
 
 
 
2.1.2 Årsværk  
 
Tabel 2.1.2.1: Årsværk på hovedformål dækkende perioden 2001-2002 
 

 2001 2002 2002-2001 

Udadvendte formål  40 37 -3 

    Laboratorieanalyser 14 16 2 

    Belægning i BO-hus 3 3 0 

    Rådgivning 9 9 0 

    Forskning og udvikling 14 9 -5 

    Distrib. af diætpræp.    

Interne formål  21 21 0 

    Hjælpefunktioner 16 15 -1 

    Generel ledelse og adm. 5 6 1 

Samlet antal ÅV 61 58 -3 

 
På grund af forøget arbejdspres i Indtægtsdækket virksomhed har det været nødvendigt at 
forøge medarbejderantallet indenfor området [laboratorieanalyser], hvor indkøringen af nye 
analyser har optaget 2 TAP10 årsværk. 
 
Nedgang i årsværksforbrug indenfor [Forskning og udvikling] skyldes, at instituttet har haft 
færre midler til rådighed i den Tilskudsfinansierede Forskningsvirksomhed. Personalet i 
denne virksomhed er som regel tidsbegrænset ansat til løsning af konkrete 
forskningsopgaver. 
 
Indenfor [Hjælpefunktioner] har det i en periode været nødvendigt at anvende assistance 
fra vikarbureau i stedet for eget ansat personale. Mens stigningen indenfor [Generel ledelse 
og administration] afspejler en opprioritering af økonomistyring og administration. 

                                       
10 TAP: Teknisk Administrativt Personale  
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2.2 Laboratorieanalyser 
 
Instituttet udfører dels laboratorieundersøgelser i forbindelse med instituttets kerneopgaver 
(behandling af PKU), dels som indtægtsdækket virksomhed, hvor der bl.a. udføres 
fosterkromosom-analyser samt en række øvrige biokemiske, kromosom- og DNA-analyser.  
PKU relaterede analyser i.f.t. danske patienter udføres indenfor instituttets basisbevilling og 
udgør langt størsteparten af det samlede antal analyser.  
 
Figur 2.2.1: driftsudgifter 2001 (6,8mio.kr.) og 2002 (6,4mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 
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Tabel 2.2.1: antal analyser dækkende perioden 1999-2002 

Basisbevilling
39%

Ekst ern 
f inansier ing

61%

2001

Analysetyper 1999 2000 2001 2002 

PKU 4.288 4.617 5.008 4.949 

Biokemi 787 625 625 432 

DNA 1.060 1.094 1.231 1.248 

Kromosom 2.537 2.501 2.398 2.518 

Total 8.672 8.837 9.262 9.147 

 
Tabel 2.2.2: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Implementering af ny analysemetode:  
CGH (komparativ genomisk 
hybridisering), Multicolor FISH analyse. 

Metode 
indkørt 

100% 

 
Instituttet har jf. ovenstående resultatmål i 2002 færdigudviklet og implementeret en ny 
analysemetode (CGH analysen). Udviklingsforløbet har taget længere tid end først estimeret 
og har betydet færre ledige hænder i laboratorievirksomheden til håndtering af bl.a. det 
øgede antal kromosomanalyser. For nogle analyser har den øgede arbejdsbelastning 
betydet en lettere forlænget svartid for svarafgivelse på prøveresultat. Samtidig er der dog 
sket en generel kvalitetsforbedring af kromosomanalyserne efter overgang til automatiseret 
karyotypering11. 
 
Faldet i antallet af PKU analyser skyldes udfasning af en gammel metode til 
hæmoglobinbestemmelse. For biokemiske analyser skyldes faldet lukning af et antal 
analyser, hvor et begrænset årligt prøveantal betød at rutinen ikke kunne opretholdes.  
 
I 2003 igangsættes 1. fase af instituttets kvalitetssikringsprojekt. Et projekt, der i første 
omgang alene skal dække laboratorieenheden, efterfølgende forventes projektet at skulle 
rulles ud over det øvrige institut/institution førende til evt. ISO-akkreditering. 
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11 Karyotypering: bestemmelse af en celles kromosombesætning 



2.3 Belægning i BO-hus 
 
Instituttet har landsdækkende beredskab vedr. behandling af stofskiftesygdommen PKU. 
Instituttets behandlingsberedskab aktiveres i det øjeblik Statens Serum Institut påviser 
abnorm screeningsprøve hos et nyfødt barn. En diætbehandling igangsættes ved at barnet 
og familie indledningsvis "indlægges" en lille uges tid.  
 
Figur 2.3.1: driftsudgifter 2001 (0,7mio.kr.) og 2002 (0,8mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 
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Tabel 2.3.1: aktivitetstyper dækkende perioden 1999-2002, i antal 

Aktivitetstyper 1999 2000 2001 2002 

Ambulante kontroldage 699 638 472 577 

Overnatninger 758 683 733 645 

Heraf patientkontakt 417 378 455 479 

 
 
Tabel 2.3.2: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Normal udvikling af alle behandlede ca. 
280 i alt. Årligt tilkommer i gennemsnit 
6-8  nye tilfælde.  

Udviklingen, for patienter 
med PKU, ligger fortsat 
indenfor normalområdet  

100% 

 
 
I 2002 er der fundet 10 PKU’er, heraf 7 behandlingskrævende. Herudover er der fundet 2 
ekstra Alkaptonuri patienter – een af disse henvendte sig til instituttet efter af have set TV-
udsendelsen "Lægens bord". En udsendelse, der i alt resulterede i henvendelse fra 12 seere. 
 
12 Kvinder med PKU var i 2002 på graviditetsdiæt, en diæt, der er en betingelse for at 
kvinderne får normalt udviklede børn. Der er i 2002 født 6 børn af mødre med PKU, hvilket 
tilfældigvis er lig tallet fra 2001. 
 
Ambulante kontroldage er steget i.f.t. 2001, hvilket bl.a. skyldes at der i 2002 tilfældigvis 
har været en større gruppe af børn <1½år fra Sjælland, hvor familien således har valgt ikke 
at overnatte i BO-huset.  
 
Vedrørende overnatninger har selvsamme gruppe vægtet relativt højt (her = trukket tallet 
ned) idet man i alderen <1½år er til kontrol 4 gange årligt. 
 
Instituttet forventer i 2003 at kunne udvide sine behandlingsfaciliteter med bl.a. forbedrede 
WC/badeforhold, undervisningskøkken samt fysisk integrering af diætisterne. 
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2.4 Rådgivning 
 
Behandling og rådgivning af PKU patienter, hvilket indbefatter træk på diætist, 
plejepersonale, psykolog samt lægefaglig ekspertise. Hertil kommer rådgivning af familier, 
læger, institutioner m.m. i forbindelse med fragilt X og andre mentalt retarderende 
sygdomme. Hertil kommer onkogenetisk rådgivning - der ligger i den indtægtsdækkede 
virksomhed.  
 
Figur 2.4.1: driftsudgifter 2001 (3,1mio.kr.) og 2002 (3,5mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 
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Tabel 2.4.1: rådgivningstyper dækkende perioden 1999-2002, i antal 

Rådgivningstyper 1999 2000 2001 2002 

(PKU) diætvejledning 296 346 472 477 

(PKU) lægevejledning 217 258 261 299 

(PKU/øvrig) psykolog 188 166 197 188 

Genetisk rådgivning 92 110 190 197 

Total 793 880 1.120 1.161 

Note: hertil kommer et større antal telefonrådgivninger/-kontakter  
 
 
Tabel 2.4.2: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 

Stabilt antal af rådgivninger og 
udredninger 

41 ekstra 
vejledning/ 
rådgivning 
i.f.t. 2001 

100% 

 
 
Stigningen i (PKU) lægevejledning stemmer derimod godt overens med patienttilgangen. 
Nedgangen for rådgivningstypen (PKU/øvrig) psykolog skyldes primært, at man i 2002 har 
nedlukket den indtægtsdækkede virksomhed vedr. de neuropsykologiske undersøgelser af 
eks. DAMP børn.  
 
  
Genetisk rådgivning har været stigende, hvilket for størstedelen kan henføres til et øget 
antal onkogenetiske rådgivninger, udføres i indtægtsdækket virksomhed. 

  
 

17



2.5 Forskning og udvikling 
 
Forskning er en aktivitet, hvor instituttet er etableret med en national såvel som en 
international forskningsposition, med stort netværk og produktion af internationale 
publikationer. Forsknings- og udviklings-aktiviteten er centreret på 5 programområder (fra 
2003 bliver de 5 programområder suppleret  med yderligere et – dækkende øjengenetik). 
 
Figur 2.5.1: driftsudgifter 2001 (6,7mio.kr.) og 2002 (7,7mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 
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Tabel 2.5.1: opfyldelsesgrad af udviklingskontrakt nedbrudt på programområde   
Programområde % opfyld. 
1. Fejl i phenylalaninstofskiftet 92% 
2. Fragilt X og andre hyperaktivitets- 
    syndromer- fra gen til menneske 

83% 

3. Reproduktion, vækst og udvikling 75% 
4. Fejl i energistofskiftet 100% 
5. Fejl i kobberstofskiftet 70% 

Samlet målopfyldelse 84% 
Note: %opfyldelse er afrundet 
 
Tabel 2.5.2: egenfinansiering dækkende 2001-2003 

Aktivitetstyper 2001 2002 IB2003 

Egenfinansieringsgrad 55% 49% 75% 

Note: opgjort (2001-2002) som udgifter i alm. virksomhed og Fragilt X (basisbevilling) medgået til forskning og 
udvikling set i forhold til de samlede udgifter medgået til dette formål. I 2003 er medregnet flerårig SATS 
puljebevilling i egenfinansieringen. 
 
For egenfinansiering versus ekstern finansiering af forskningen, kan man som en generel 
hovedregel sætte det optimale forhold til 60/40. Et forhold der er med til at sikre, at 
institutionens bagvedliggende infrastruktur er gearet til håndtering af de eksternt 
erhvervede indtægter.  
Som det fremgår har egenfinansieringsgraden for instituttets forskningsaktiviteter i 2002 
været på 49pct., hvilket i forhold til 2001 er et fald på 6pct. Såfremt instituttet medregner 
udgifter afholdt i den indtægtsdækkede virksomhed til hovedformålet forskning og udvikling 
som egenfinansiering (overskud tilvejebragt gennem salg af eks. laboratorieanalyser) lander 
egenfinansieringen i henholdsvis 2001 og 2002 på 64pct. og 62pct.     
 
Der er instituttets forventning at egenfinansieringsgraden i 2003 vil blive bragt op på 
estimeret 75pct. - hvilket skyldes at der her er medregnet SATS puljemidler (flerårig 
bevilling) givet til øjengenetisk forskning m.m. Midler der er med til at sikre en øgning i 
forskningsaktiviteter og udnyttelse af synergi mellem øjenfaglig og molekylærgenetisk 
ekspertise. 
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2.6 Administration af diætpræparater 
 
Institutionen administrerer 12,2mio.kr. (FL2002) til indkøb af diætpræparater til patienter 
med PKU og Alkaptonuri. Administrationen indebærer modtagelse/kontrol af bestillinger fra 
patienter med PKU, og efterfølgende bestilling hos leverandør.  
 
Figur 2.6.1: driftsudgifter 2001 (12,7mio.kr.) og 2002 (12,1mio.kr.) fordelt på FL-
kontotype, jf. afs. 1.2.3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 2.6.1: patienter på diætbehandling 
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Patientkategorier  1999 2000 2001 2002 

PKU 184 195 202 209 

HPA 6 8 8 8 

Alkaptonuri 3 3 3 5 

Total 193 206 213 222 
Note: HPA’er findes også som ikke-behandlingskrævende – men de kræver psykolog- og lægebehandling <2år  
 
Tabel 2.6.2: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel Opfyldelse % opfyld. 
Overholdelse af instituttets standard-
behandlingsplaner med 100% 
complience (patienttilslutning) 

alle fundne børn med PKU 
følger instituttets standard- 

behandlingsplaner  
100% 

 
 
Tabel 2.6.3: %fordeling af diætpræparater på præparattype  

Produkttype 2001 2002 B2003 

1. Aminosyrepulver 62% 58% 55% 
2. Aminosyrepulver tbl. 10% 17% 19% 
3. Tbl. LNAA  23% 18% 19% 
4. Suplementsprodukter         4% 4% 4% 
5. Alkaptonuri tbl.   1% 2% 3% 
total 100% 100% 100% 
Note: LNAA store neutrale aminosyrer – hvor den største mængde proteiner indtages via kosten i modsætning til 1. og 2. 

 
Instituttet forventer en øget efterspørgsel af tabletter fremfor pulver samtidig med at 
voksne med PKU, der i en periode ikke har haft tæt kontakt med JFK, foretrækker LNAA. 
 
Tabel 2.6.4: gennemsnitlig udgift pr. patient i behandling 
Finansår 1998 1999 2000 2001 2002 
Udgifter i alt (mio.kr.) 9,0 9,1 11,1 12,7 12,1 
Gennemsnitlig udgift pr. patient (t.kr.) 49 49 55 60 55 
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2.7 Interne hovedformål 
 
2.7.1 Hjælpefunktioner 
 
Hovedformålet dækker her over de interne tværgående servicefunktioner, der på 
personalesiden dækker økonomi, personale  og regnskabsfunktion, sekretariat, foto/IT samt 
reception og rengøring. Under øvrige driftsudgifter afholdes udgiften til eks. el, gas samt 
ejendomsskatter m.m. 
 
Figur 2.7.1.1: driftsudgifter 2001 (7,7mio.kr.) og 2002 (7,9mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabel 2.7.1.2: specifikation af indtægter  
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Aktivitet mio.kr.. 
NAVISION driftsaftale med Statens Øjenklinik 0,1 
Overhead indtægtsdækket virksomhed 0,7 
Overhead tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 0,3 

Total 1,1 
 
 
Tabel 2.7.1.1: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel 2002 mål % opfyld. 
Instituttet implementerer et edb-baseret 
patientjournalsystem (EPJ) 

Kravspec. 
etableret 

0% 

 
Instituttet har udskudt  implementeringen af et elektronisk patientjournalsystem til 2003 set 
i lyset af fusionen med Statens Øjenklinik. Statens Øjenklinik inddrages derfor i 
kravspecifikationsarbejdet – et arbejde, der forventes igangsat primo 2003.   
 
I løbet af 2002 er NAVISION STAT implementeret på instituttet – en installation, der 
samtidig skulle fungere som driftscenter for Statens Øjenklinik. Et hektisk, turbulent og 
særdeles koncentreret forløb, der både før, under og efter idriftsættelsen 1. maj 2002 har 
betydet en mærkbar ekstrabelastning for hele økonomi- og regnskabsområdet.     
 
 
Tabel 2.7.2.3: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel 2002 mål % opfyld. 
Instituttet udarbejder en institutions- og 
sikkerhedsinstruks 

aktivitet 
gennemført 

100% 

 
Instituttet IT sikkerhed er i 2002 gennemgået af rigsrevisionen og er bedømt som værende 
tilfredsstillende. Som en direkte udløber af rigsrevisionens gennemgang har instituttet 
besluttet, at man i 2003 selv foretager en kritisk IT sikkerhedsgennemgang og at der 
igangsættes et arbejde omkring etablering af en fælles IT strategi. 
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2.7.2 Generel ledelse og administration 
 
Hovedformålet dækker her over afdelings- og institutledelse. 
 
 
Figur 2.7.2.1: driftsudgifter 2001 (2,3mio.kr.) og 2002 (2,8mio.kr.) fordelt på FL-kontotype, 
jf. afs. 1.2.3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basisbevilling
84%

Ekst ern 
f inansiering

16%

2001

Basisbevilling
86%

Ekst ern 
f inansier ing

14%

2002

 
Tabel 2.7.2.1: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel 2002 mål % opfyld. 
Overlæger og afdelingsledere gennemgår 
kompetenceaktiviteter el. lign., så de er i 
stand til at varetager deres nye roller og 
opgaver  

aktivitet 
gennemført 

75% 

 
Instituttet havde i samarbejde med BST12 aftalt et lederudviklings-forløb for ledelsesgruppe, 
afdelingschefer og mellemledere. Grundet generationsskifte i direktionen blev aktiviteten 
kun delvist gennemført. Aktiviteten forventes endeligt gennemført i 2003.  
 
 
Tabel 2.7.2.2: resultatkrav fra instituttets udviklingskontrakt  
Projekttitel 2002 mål % opfyld. 
Instituttet overgår til en ny budgetmodel 
samt opfølgningsprocedurer, som vil 
medvirke til og facilitere en fremadrettet og 
aktiv styring af Instituttets ressourcer 

aktivitet 
gennemført 

100% 

 
Instituttet har opprioriteret ovenstående område, hvilket bl.a. er udmøntet i ansættelsen af 
en økonomi- og administrationschef. 
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3. Personale og organisation 
 
3.1 Personale 
 
Tabel 3.1.1: alderssammensætning af instituttets 71 medarbejdere 
Ansattes alder Mænd Procent Kvinder Procent Total Procent 
Under 20 år 0 0 0 0 0 0 
20-29 år 1 14,3 7 10,9 8 11,3 
30-39 år 1 14,3 18 28,1 19 26,8 
40-49 år 1 14,3 15 23,4 16 22,5 
50-59 år 3 42,9 21 32,8 24 33,8 
60 år og derover 1 14,3 3 4,7 4 5,6 
I alt 7 100 64 100 71 100 

 
Mange medarbejdere har været ansat på instituttet i mange år. Det er således ikke 
ualmindeligt, at medarbejderne fejrer 25 års jubilæum i instituttets tjeneste.  
 
 
Tabel 3.1.2: årsværksforbrug fordelt på instituttets konti 
Årsværksforbrug 1998 1999 2000 2001 2002 
Almindelig virksomhed 23 24 25 24 27 

Fragilt X-syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet 

9 11 12 15 11 

Indtægtsdækket virksomhed 18 15 16 16 18 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 10 10 7 6 2 
I alt 60 60 60 61 58 

 
Indenfor det bevillingsfinansierede område var der i 2001 et årsværksforbrug på 39 årsværk 
imod 38 årsværk i år 2002.  På det øvrige området var der i år 2001 et årsværksforbrug på 
22 imod et forbrug på 20 årsværk i år 2002. Nedgangen skyldes færre ansatte i 
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. At der med 2 ÅV alligevel samlet er forbrugt godt 
3mio.kr. indenfor den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed skyldes at den rene 
laboratoriedrift pr. ÅV er relativt høj, at der er blev indkøbt apparatur for ca. 1mio.kr. samt 
at der er afholdt overhead til instituttet.  
 
 
Tabel 3.1.3: gennemsnitligt sygefravær for perioden 1999-2002 

   1999 2000 2001 2002
3,7 13,0 11,2 7,6 
3,7 7,6 4,9 6,6 

Antal sygedage 
Antal sygedage korrigeret for langtidssyge 
Antal sygedage i staten 7,4 7,4 7,6 7,7 

 
Instituttet har gennem flere år haft et lavt sygefravær, men medarbejdere med livstruende 
sygdomme har desværre forøget det samlede fravær.  I indeværende år har instituttet haft 
2 medarbejdere med et længerevarende sygdomsforløb. 
 
 
Tabel 3.1.4: personaleomsætning 
  1998 1999 2000 2001 2002 
Nyansatte 7 6 11 12 12 
Fratrådte 8 10 11 14 9 
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Personaleomsætningen er inkl. vikarer, flexmedarbejdere og tidsbegrænsede ansættelser.  I 
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er personalet som regel ansat i en tidsbegrænset 
periode svarende til forskningsprojektets løbetid. 
 
 
Tabel 3.1.5: efteruddannelse af medarbejdere 
Kursus Forbrug kr. Andel Personer 
Edb-kurser 2.600 1% 3 
Lederkurser 60.000 27% 7 
Fagkurser 159.487 72% 48 
I alt 222.087 100% 58 
 
Som direkte udløber af en personaletilfredshedsundersøgelse på instituttet (2001), blev der 
i 2002 iværksat 1. etape af et ledelsesudviklingsforløb.  
 
 
Tabel 3.1.6: anciennitetsfordeling af instituttets 71 medarbejdere 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 år
52%

11-20 år
25%

21-30 år
13%

Over 30 år
10%

Fordelingen angiver således, at knap 50pct. af instituttets ansatte har været ansat på 
instituttet i mere end 10 år.  Den relativt høje anciennitet ser instituttet som en styrke og 
for at være et udtryk for medarbejdernes tilfredshed med arbejdsforhold såvel som 
opgavernes karakter. 
 
 
 
 
 
3.2 Organisation 
 
Instituttet har i 2002 arbejdet på at styrke effektivitet, fleksibilitet og faglighed i 
laboratorieområdet ved at samlet det tidligere biokemiske laboratorium og 
kromosomlaboratorium i et fælles område med underliggende faggrupper. Laboratorie-
sammenlægninger har praktisk virkning fra 1. januar 2003. (For)arbejdet er bl.a. foregået 
gennem nedsættelse af et antal mindre arbejdsgrupper, hvor medarbejdere på tværs af 
faggrænser har stiftet bekendtskab med hinanden gennem diskussion af et antal givne 
emner.   
 
2002 var ligeledes startåret for igangsættelsen af et bedømmelses- ansættelsesforløb med 
henblik på styrkelse af forskningsområdet gennem besættelsen af instituttets  
forskningsprofessorat – en ansættelse der forventes effektueret i løbet af sommeren 2003. 
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4. Regnskab 
 
Instituttet har anvendt de regnskabsprincipper og budgetteringsregler, der er fastsat i 
reglerne for regnskabsaflæggelse og budgettering i staten jf. budgetvejledningen, 
Regnskabsbekendtgørelsen, ØAV og Finansministeriets retningslinier. Regnskabet er 
udarbejdet efter principper om det udgiftsbaserede regnskab. 
 
 
 
4.1 Samlet regnskab 
 
Instituttets samlede driftsregnskab udviser et overskud for 2002 på 2,7mio.kr., hvilket 
sammen med videreførelse fra forrige år giver instituttet et akkumuleret overskud til 
videreførelse ultimo 2002 på 7,8mio.kr. 
 
  
Instituttets driftsregnskab føres på 7 underkonti, hvor årets resultat fordeler sig jf. 
nedenstående: 
 
 
Figur 4.1.1: driftsresultat fordelt på underkonti 

ote EPJ: Elektronisk patientjournal system (edb baseret patientjournalsystem) 

erforbruget på underkonti §15.64.31.10 Almindelig virksomhed
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Alm. virksomhed (-581t.kr.)
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Diætpræparat (762t.kr.)
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N
 
 
M  (581t.kr.) kan henføres til 

indreforbruget på underkonti §15.64.31.20 Diætpræparater

apparaturindkøb – dækkes af indtægtsdækket virksomhed og afregnes på 
bevillingsafregning. 
 
M  (762t.kr.) skyldes primært 

erforbrug på underkonti §15.64.31.30 Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i 

afskaffelsen af de decentrale varelagre der har betydet, at instituttet i 2002 har holdt sin 
grundbevilling med et plus på 0,1mio.kr. Hertil kommer, at instituttet på TB har fået dækket 
et akkumuleret underskud fra 2001.  
 
M
energistofskiftet (22t.kr.) – intet at bemærke. 
 
Merforbruget på underkonti §15.64.31.40 Edb-baseret patientjournal system (39t.kr.) 

patientjournalsystem.  

skyldes at bevillingen stammer fra 2001 – en bevilling der forventes anvendt i 2003. 
Forbruget i 2002 kan henføres til dokumentation af instituttets eksisterende 
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Mindreforbrug på underkonti §15.64.31.50. Investeringstilskud (2.200t.kr.) dækker 
renovering af instituttets behandlingsafdeling (BO-huset), et arbejde, der igangsættes primo 

ed

2003. En renovering der bl.a. kommer til at betyde forbedrede overnatnings-
/opholdsfaciliteter for patienter og familier.  
 
For § 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomh  (340t.kr.) gælder, at det beskedne resultat 
kyldes metodeindkøring, der har kostet flere ressourcer end indledningsvis budgetteret.   

abel 4.1.1: driftsregnskab, løbende priser, i 1.000 kr.  

s
 
 
T

  R2001 R2002 B2002 
afvigelse 

B-R B2003 
Indtægter i alt  44.425 44.001 39.200 45.500-4.801

 Nettobevilling 030.90 29.900 26.200 00 0
iftsindtægter 

-3.7 29.60
 Dr 13.525 14.101 13.000 -1.101 15.900
       
Udgifter i alt 40.083 41.340 39.200 -2.140 45.500
 Lø
 20.752 21.944 20.800 -1.144 23.800
       
Årets resultat 4.342 2.661 0 -2.661 0
 
 

nninger 19.331 19.396 18.400 -996 21.700
Øvrige driftsudgifter 

Væsentlige (budget)afvigelsesforklaringer - indtægter:  

samlet overheadbidrag fra den 
dtægtsdækkede virksomhed og den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed på 0,6 mio. 

æsentlige (budget)afvigelsesforklaringer - udgifter:  

elsen af instituttets IT kompetencer 
amt til en generel opprioritering af instituttets økonomistyring. 

STAT implementering samt 
dkøb af apparatur 

rets resultat: 

,7mio.kr.) kan primært henføres til 2,2mio.kr. der forventes anvendt i 2003 
renovering af instituttets behandlingsafdeling samt et mindre overskud i den 

 
Afgivelsen skyldes manglende indbudgettering af et 
in
kr.  
 
 
V
 
+ et merforbrug på lønninger kan dels henføres til styrk
s
 
+ et merforbrug på øvrig drift kan bl.a. henføres til NAVISION 
in
 
 
Å
 
Årets resultat (2
til 
indtægtsdækkede virksomhed – et overskud der efterfølgende reinvesteres i 
metodeudvikling og udstyr. 
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4.2 Driftsindtægter 
 
Tabel 4.2.1: Specifikation af driftsindtægter (mio.kr.) 

 2000 2001 B2002 R2002 B-R 

Almindelig virksomhed 1,1 1,7 0,5 1,1 -0,6 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3,8 3,6 3,8 3,1 0,7 

Indtægtsdækket virksomhed 7,2 8,2 8,7 9,9 -1,2 

 
 
Indtægtsnedgangen på almindelig virksomhed i.f.t. 2001 skyldes overførsel af et antal 
biokemiske laboratorieanalyser til den indtægtsdækkede virksomhed 
 
For den indtægtsdækkede virksomhed skyldes en del af stigningen ovenstående forhold 
hertil skal lægges en omsætningsfremgang på de prænatale analyser sammen med en øget 
efterspørgsel efter instituttets cancerrådgivning. Modsat har trukket at et antal analyser er 
blevet nedlagt som konsekvens af at laboratorierutinen ikke har kunnet opretholdes. 
 
Vedrørende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er der intet at bemærke 
 
 
 
 
 
4.3 Bevillingsafregning 
 
Tabel 4.3.1: Bevillingsafregning på hovedkontoniveau 
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 12.000.000 17.900.000 29.900.000
2.    Regnskab 12.214.292 15.025.566 27.239.858
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab -214.292 2.874.434 2.660.142
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 1 1
6.    Årets overskud -214.292 2.874.435 2.660.143
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 71.275 5.104.337 5.175.612
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 71.275 5.104.337 5.175.612
14.   Årets overskud -214.292 2.874.435 2.660.143
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 -143.017 7.978.772 7.835.755
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  184.544 -184.544 0
17.   Omflytninger mellem underkonti  - -  -
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 41.527 7.794.228 7.835.755
 
 
For yderligere specificering henvises til bilag 1  

  
 

26



4.4 Indtægtsdækket virksomhed 
 
Som indtægtsdækket virksomhed udfører John F. Kennedy Instituttet: 
 

- Fostervands- og moderkageanalyser, herunder rådgivning 
- Genetiske analyser af blod. og andre vævsprøver 
- Neuropsykologiske undersøgelser 
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed 

 
 
Tabel 4.4.1: Driftsregnskab, § 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed, i 1000 kr. inkl. 
moms, løbende priser 

  2001 2002 2002 2002 2003 
  Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget 

Udgifter 7.035 9.572 8.700 -872 10.900
  Lønudgifter 4.908 6.467 4.300 -2.167 5.700
  Øvrige driftsudgifter 2.127 3.105 4.400 1.295 5.200
Indtægter 8.197 9.912 9.900 -12 10.900
  Driftsindtægter 8.197 9.912 8.700 -1.212 10.900
Resultat 1.162 340 500 160 0

 
 
Tabel 4.4.2: aktiviteter dækkende perioden 1999-2002 

Aktiviteter 1999 2000 2001 2002 

Biokemiske analyser - - - 406 

DNA analyser 108 140 105 185 

Kromosom analyser 2017 2029 2089 2174 

Onkogenetisk rådgivning 0 1 63 90 
Neuropsykologiske 
undersøgelser (rapporter) 

15 12 11 9 

 
Tabel 4.4.3: specifikation af indtjening  
Aktiviteter 2001 (mio.kr.) 2002 (mio.kr.) 
Biokemiske analyser 0,0 0,3 
DNA analyser 0,5 0,8 
Kromosom analyser 7,2 7,7 
Onkogenetisk rådgivning 0,4 0,8 
Neuropsykologiske undersøgelser 0,1 0,1 
Driftcenter f. Statens Øjenklinik 0,0 0,1 
Øvrige (herunder foredrag/undervisning) 0,0 0,1 

Total 8,2 9,9 
 
Tabel 4.4.4: Omkostningsbaseret resultatopgørelse (mio.kr.) 

  2001 2002 
Indtægter 8,2 9,9 
Direkte omkostninger 5,1 6,9 
driftsoverskud før indirekte omkostninger 3,1 3,0 
Indirekte omkostninger 2,0 2,7 
Årets driftsresultat 1,2 0,3 
Afskrivning 0,3 0,4 
Forrentning 0 0 
Årets overskud 0,8 -0,1 
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Tabel 4.4.5: Udgiftsbaseret resultatopgørelse  
Aktiviteter (mio.kr.) 
Indtægter 9,9 
Udgifter 9,6 
Årets driftsoverskud 0,3 
 
Tabel 4.4.6: Akkumuleret resultatopgørelse  
Aktiviteter (mio.kr.) 
Akk. overskud fra tidligere år 1,5 
Årets overskud 0,3 
Overført til alm. virksomhed (bevillingsafregning) 0,6 
Akkumuleret overskud ultimo 2002 1,2 
 
Tabel 4.4.7: Den indtægtsdækkede virksomheds driftssituation  
Aktiviteter (mio.kr.) 
Årets driftsresultat 2000 -0,2 
Årets driftsresultat 2001 1,2 
Årets driftsresultat 2002 0,3 
Driftssituation 1,3 
 
 
At der på de Biokemiske analyser er sket en stigning skyldes at instituttet med virkning fra 
2002 overførte et antal analyser fra den almindelige virksomhed til den indtægtsdækkede 
virksomhed. At stigningen alligevel ikke blev større skyldes at et antal analyser er lukket 
idet volumen ikke har været tilstrækkelig til at opretholde laboratoriets rutine = kvalitet. 
 
Stigningen, i.f.t. 2001, i antallet af udførte kromosomanalyser skyldes et øget antal 
prænatale analyser (fostervand og moderkage) der fortages for bl.a. Københavns Amt. 
 
Det kan konstateres at tilbuddet onkogenetisk rådgivning (rådgivning omkring arvelig 
cancer) der blev indført 2000/2001 fortsat er i kraftig vækst   
 
For de neuropsykologiske undersøgelser (udredninger) gælder at aktiviteten lukkes ultimo 
2002. Ressourceforbruget overstiger den pris de henvisende instanser er villige til at betale. 
 
2002 har været et metodeindkøringsår, der i praksis har betydet at 2  bioanalytikere har 
været beskæftiget med ikke indtægtsgenererende opgaver. Et forhold der har været med til 
at øge det samlede arbejdspres i den indtægtsdækkede virksomhed. 
 
 
Samlet vurderes den indtægtsdækkede årsresultat som værende særdeles tilfredsstillende 
på baggrund af det ovenfor nævnte forhold. 
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4.5 Anlægs- og driftsaktiver 
 
Tabel 4.5.1: værdireguleringsskema 

Driftsaktiver: Anlægsaktiver:
Andet materiel: Bygninger:
           Konto 01.60 Konto 02.13

1. Beholdning 31/12-2001 5.929.306      21.684.392       
2. Op-/nedregulering - primo 2002 -                
         Værdiregulering -                   
3. Ny primobeholdning 1/1-2002 5.929.306      21.684.392       
4. Anskaffelser i 2002 2.115.873      0
5. Afgang/salg i 2002 0 0
6. Ultimo 2001 (3+4+5) 8.045.179      21.684.392       
7. Afskrivninger i 2002 954.413         230.000            
8. Ultimobeholdning 31/12-2002 (6-7) 7.090.766    21.454.392     

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:
Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002……………………………………………………………. 22.200.000       
Scrapværdi i overensstemmelse med opgørelse…………………………………………. -13.000.000
Afskrivningsgrundlag…………………………………………………………………………. 9.200.000       

Bygningens levetid fastsat til 40 år = afskrivning…………. 9.200.000      = afskrivning
40    pr. år…… 230.000          

 
note: der har ikke været værdiregulering på bygninger i 2002 
 
 
 
 
4.6 Grønt regnskab 
 
Instituttet har truffet foranstaltninger omkring optimering af gasforbruget, men yderligere 
besparelser kan kun opnås gennem bygningsforbedringer i form af yderligere isolering m.v. 
 
På vandforbruget er der opnået besparelser gennem udskiftning af ældre toiletter og 
ændrede arbejdsgange i fotoafdelingen. 
 
Elforbruget forventes desværre fortsat at stige pga. anskaffelse af stadig flere el-
forbrugende apparater og elektronisk udstyr. Hertil kommer at der i 2003 bliver opsat en el-
opvarmet midlertidig barak i foreløbig 2 år. Der er således ikke umiddelbart udsigt til 
besparelser, i forhold til instituttets el-forbrug. 
 
 
Tabel 4.6.1: specifikation af instituttets gas-, vand og el-forbrug 
Finansår 1998 1999 2000 2001 2002 
Gas 32.862 kbm 21.319 kbm 24.524 kbm 21.419 kbm 24.277 kbm
Vand 1.181 kbm 1.260 kbm 1.158 kbm 1.136 kbm 598 kbm
El 238.390 kwh 230.413 kwh 242.471 kwh 256.987 kwh 282.127 kwh
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Bilag 1 Bevillingsafregning på underkonti  
 
 Almindelig virksomhed Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 8.300.000 2.100.000 10.400.000
2.    Regnskab 8.671.826 2.308.832 10.980.658
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab -371.826 -208.832 -580.658
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 1 1
6.    Årets overskud -371.826 -208.831 -580.657
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 8.010 0 8.010
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 8.010 0 8.010
14.   Årets overskud -371.826 -208.831 -580.657
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 -363.816 -208.831 -572.647
16.   Dispositionsmæssige omflytninger  363.816 -363.816 0
17.   Omflytninger mellem underkonti   600.000 600.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 27.353 27.353

 
Diætpræparater Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 0 12.900.000 12.900.000
2.    Regnskab 0 12.137.815 12.137.815
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 762.185 762.185
6.    Årets overskud 0 762.185 762.185
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 -577.416 -577.416
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 0 -577.416 -577.416
14.   Årets overskud 0 762.185 762.185
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 0 184.769 184.769
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 184.769 184.769
 
Fragilt X Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 3.700.000 700.000 4.400.000
2.    Regnskab 3.542.466 879.272 4.421.738
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 157.534 -179.272 -21.738
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.       
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 157.534 -179.272 -21.738
Opgørelse af akkumuleret resultat:    
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 63.265 0 63.265
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 63.265 0 63.265
14.   Årets overskud 157.534 -179.272 -21.738
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 220.799 -179.272 41.527
16.   Dispositionsmæssige omflytninger -179.272 179.272 0
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 41.527 0 41.527
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 Elektronisk patientjournalsystem Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 39.188 39.188
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 -39.188 -39.188
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 0 -39.188 -39.188
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 4.200.000 4.200.000
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 0 4.200.000 4.200.000
14.   Årets overskud 0 -39.188 -39.188
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 0 4.160.812 4.160.812
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 4.160.812 4.160.812

  
 Investeringstilskud Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 0 2.200.000 2.200.000
2.    Regnskab 0 0 0
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 2.200.000 2.200.000
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 0 2.200.000 2.200.000
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 0 0
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 0 0 0
14.   Årets overskud 0 2.200.000 2.200.000
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 0 2.200.000 2.200.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 2.200.000 2.200.000

  
 Indtægtsdækket virksomhed Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 -339.540 -339.540
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 339.540 339.540
6.    Årets overskud 0 339.540 339.540
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 1.481.624 1.481.624
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 0 1.481.624 1.481.624
14.   Årets overskud 0 339.540 339.540
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 0 1.821.164 1.821.164
17.   Omflytninger mellem underkonti 0 -600.000 -600.000
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 1.221.164 1.221.164
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 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 2002       
1.    Bevilling (B+TB) 0 0 0
2.    Regnskab 0 -1 -1
3.    Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 1 1
4.    Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet.          
      4.1    Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6.    Årets overskud 0 1 1
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11.   Akkumuleret overskud ultimo 2001 0 129 129
13.   Akkumuleret overskud primo 2002 0 129 129
14.   Årets overskud 0 1 1
15.   Akkumuleret overskud ultimo 2002 0 130 130
19.   Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0 130 130
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Bilag 2 Driftsregnskab på underkonti  
 
 

      R01         R02        B02     B02-R02      B03 

Indtægter 44.425 44.001 39.200 -4.801 45.500

10. Almindelig virksomhed 11.530 11.533 10.100 -1.433 11.100

  Nettobevilling 9.800 10.400 9.600 -800 9.900

  Driftsindtægter 1.730 1.133 500 -633 1.200

20. Diætpræparater 12.600 12.900 12.200 -700 13.000

  Nettobevilling 12.600 12.900 12.200 -700 13.000

30. Fragilt X syndrom og medfødte           

  sygdomme i energistofskiftet 4.300 4.400 4.400 0 4.500

  Nettobevilling 4.300 4.400 4.400 0 4.500

40. Edb-baseret patientjournal system 4.200 0 0 0 0

  Nettobevilling 4.200 0 0 0 0

50. Investeringstilskud 0 2.200 0 2.200 0

60.  Øjengenetik m.v. 0 0 0 0 2.200

  Nettobevilling 0 2.200 0 2.200 0

90. Indtægtsdækket virksomhed 8.196 9.912 8.700 -1.212 10.900

  Driftsindtægter 8.196 9.912 8.700 -1.212 10.900

95. Tilskudsfinansieret           

  forskningsvirksomhed 3.599 3.056 3.800 744 3.800

  Driftsindtægter 3.599 3.056 3.800 744 3.800

Udgifter 40.083 41.338 39.200 -2.099 45.500

10. Almindelig virksomhed 11.178 12.113 10.100 -2.013 11.100

  Lønninger 7.752 8.672 7.900 -772 8.300

  Øvrige driftsudgifter 3.426 3.441 2.200 -1.241 2.800

20. Diætpræparater 12.688 12.138 12.200 62 13.000

  Øvrige driftsudgifter 12.688 12.138 12.200 62 13.000

30. Fragilt X syndrom og medfødte           

  sygdomme i energistofskiftet 5.583 4.421 4.400 -21 4.500

  Lønninger 4.720 3.542 3.700 158 3.800

  Øvrige driftsudgifter 863 879 700 -179 700

40. Edb-baseret patientjournal system 0 39 0 -39 0

  Øvrige driftsudgifter 0 39 0 -39 0

50. Investeringstilskud bedes rettet 0 0 0 0 0

  Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0 0

60. Øjengenetik m.v. 2.200

 Lønninger 1.800

 Øvrige driftsudgifter  400

90. Indtægtsdækket virksomhed 7.035 9.572 8.700 -872 10.900

  Lønninger 4.908 6.467 4.300 -2.167 5.700

  Øvrige driftsudgifter 2.127 3.105 4.400 1.295 5.200

95. Tilskudsfinansieret           

  forskningsvirksomhed 3.599 3.055 3.800 745 3.800

  Lønninger 1.951 714 2.500 1.786 2.100

  Øvrige driftsudgifter 1.648 2.341 1.300 -1.041 1.700
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Årets resultat           

10. Almindelig virksomhed 352 -580 0 580 0

20. Diætpræparater -88 762 0 -762 0

30. Fragilt X syndrom og medfødte           

  sygdomme i energistofskiftet -1.283 -21 0 21 0

40. Edb-baseret patientjournal system 4.200 -39 0 -39 0

50.  Investeringstilskud 0 2.200 0 2.200  

90. Indtægtsdækket virksomhed 1.161 340 0 -340 0

95. Tilskudsfinansieret           

  forskningsvirksomhed 0 1 0 -1 0

§ 15.64.31 i alt 4.342 2.663 0 1.659 0
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Bilag 3 Tilsagn fra fonde 
 
Projektnavn: Tilskudsgivers navn: Beløb: 
Private fonde -  
Bardet-Biedl syndrom Øjenforeningen. Værn om synet 160.000,00

Wilson sygdom, en arvelig fejl i kobberstofskiftet Ludvig & Sara Elsass' fond 150.000,00

Tilskud til indkøb af proteomanalyseudstyr Grosserer L.F. Foghts Fond 200.000,00

Wilson sygdom Fonden af 1870 30.000,00

Aase og Ejnar Danielsens fond 42.500,00Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, 
mutationsundersøgelser og diagnostiske kriterier  

Apotekerfonden af 1991 300.000,00Wilson sygdom: En arvelig fejl i kobberstofskiftet, 
der kan behandles.  

Lundbeckfonden 50.000,00Wilson sygdom: En arvelig fejl i kobberstofskiftet, 
der kan behandles.  

Wilson sygdom Direktør Jacob Madsen & hustru 20.000,00
  Olga Madsens fond 

Grosserer L.F. Foghts Fond 42.500,00Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, 
mutationsundersøgelser og diagnostiske kriterier  

Dagmar Marshalls Fond 25.000,00Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, 
mutationsundersøgelser og diagnostiske kriterier  

Civilingeniør Stenild Hjorth's enke 16.500,00Forsøg med en ny og enkel behandling  
af Føllings sygdom. Else Hjorth's fond 

Wilson sygdom Savværksejer Jeppe Juhl og 25.000,00
  hustru Ovita Juhls Mindelegat 

Novo Nordisk fonden 100.000,00

 

Molecular analysis of the large neutral amino acid 
transporter, LAT1, in patients with phenylketo- 
nuria and different degrees of brain damage. 

 
Novo Nordisk fonden 100.000,00Funktionsstudier af den energikrævende  

kobberpumpe, ATP7A  

PKU Diverse  fondsmidler 174.428,00

I alt fra private fonde  1.435.928,00

  
Statslige fonde -  

Continuation of the funding of Research Centre SSVF 700.000,00

SSVF 900.000,00Funktionsstudier af den energikrævende 
kobberpumpe ATP7A  

Funktionelle genetiske studier af den arvelige  SSVF 500.000,00
sygdom tuberøs sclerose - betydning for cellevækst,  
sygdomsmanifestationer og mulige behandlings-  
strategier.  

Molecular analysis of the large neutral amino acid SSVF 700.000,00
transporter, LAT1, in patients with phenylketonuria  
and different degrees of brain damage.  

Tilskud til studieophold Det Sundhedsvid. Fakultet 50.000,00

I alt for statslige fonde  2.850.000,00

  
Total  4.285.928,00
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