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Strategi for Kennedy Centret for perioden 2011 – 2014 
 
Formål, grundlag og strategiske mål 
 
Kennedy Centrets overordnede sigte med strategien er at udvikle og befæste sin position som 
nationalt og internationalt center for forskning og forskningsbaseret rådgivning og behandling 
vedrørende sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap. For 
at understøtte den udvikling er der for strategiperioden opstillet to strategiske mål for hver af 
Kennedy Centrets fire opgavetyper og for den samlede virksomhed – i alt 10 strategiske mål, jf. 
nedenstående oversigt. 
 
Kennedy Centrets valg af strategiske mål for perioden 2011 – 2014 bygger på 
en analyse af perspektiver og udfordringer, der tegner sig for de kommende år sammenholdt med 
formål og rammevilkår, herunder lovgrundlag, Sundhedsstyrelsens specialevejledning, mission og 
vision. De strategiske måls byggestene er nærmere beskrevet i et selvstændigt afsnit. 
 
Kennedy Centrets strategi for 2011 – 2014 skal ses i forlængelse af centrets strategi for perioden 
2007 – 2010, idet de fleste strategiske mål for denne periode har en tidshorisont, der rækker ud over 
år 2010. Valget af strategiske mål for 2011 - 2014 er derfor ikke udtryk for en stor kursændring. Det 
er samtidig en understregning af, at der på en række områder fortsat er behov en målrettet ekstra 
indsats for at sikre, at Kennedy Centret er blandt de bedste på sit opgavefelt. 
 
Strategiske mål for forskning 

 
M 1: Kennedy Centret skal udføre biomedicinsk forskning i genetiske sygdomme og medfødte handicap med et 
overordnet strategisk sigte rettet mod forbedret diagnostik, rådgivning og behandling gennem afdækning af nye gener og 
genetiske mekanismer. 

 
M2: Kennedy Centrets forskning skal være på højt internationalt niveau og skal styrke nationalt og internationalt 
samarbejde. 

Strategiske mål for diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 
 
M1: KC tilbyder en helhedsorienteret ydelse af international standard og et sammenhængende patientforløb, herunder 
systematisk, relevant kommunikation med patienten og om patienten med den øvrige sundhedssektor og det sociale 
system. 
 
 
M2: Kennedy Centret skal markere sig som et nationalt og internationalt ”fyrtårn” på udvalgte områder og fremstå, som 
det sted der vælges, når der skal løses opgaver på områderne. 
 

Strategiske mål for diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre 
 
M1: Kennedy Centrets diagnostiske laboratorium skal være nationalt og internationalt kendt for høj kvalitet, effektivitet 
og anvendelse af nyeste analysemetoder. Udviklingen af analyserepertoiret skal være i front på områderne diagnostik 
og forebyggelse af genetiske årsager til mental retardering og synshandicap. 
 
 
M2: Kennedy Centrets laboratoriebaserede bio- og databanker samt synsregistre skal oparbejdes og vedligeholdes på et 
internationalt kvalitetsniveau, og KC skal som national operatør  styrke grundlaget for forskning rådgivning og 
behandling. 
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Strategiske mål for undervisning, rådgivning og videnformidling 
 
M1:Kennedy Centret’s ekspertviden skal formidles til alle relevante målgrupper i en form  (fx. dialogbaseret) og på et 
tidspunkt, hvor det er anvendeligt for dem, herunder bidrage aktivt til styrkelse af undervisning i samarbejde med 
universiteter og andre undervisningsmiljøer. 
 
 
M2: Kennedy Centret skal gennem synliggørelse af sit arbejde fremstå som den mest attraktive samarbejdspartner på 
sit felt for såvel forsknings- som sundhedsfaglige miljøer, for at sikre positionering, herunder bevillinger, 
samarbejdspartnere og opgaver. 
   
Strategiske mål for den samlede virksomhed  
 
M1: Kennedy Centret vil styrke kvaliteten i alle produkter, udvikle og styrke synergi mellem de faglige afdelinger samt 
fortsætte effektivisering af processerne i virksomheden. 
 
 
M2: Kennedy Centret vil generere et nationalt og internationalt center for viden og rådgivning om genetiske årsager til 
arvelige handicap. 
 
 
For hvert strategisk mål er formuleret 2 succesindikatorer samt angivet de indsatser, der skal 
præsteres for at nå målene. 
 
I bilag 1 er en samlet oversigt over strategiske mål, succesindikatorer og indsatser i perioden 
2011 – 2014. 
 
De strategiske mål, indsatser og succesindikatorer udspringer som nævnt af de perspektiver og 
udfordringer som Kennedy Centret stå overfor vel vidende, at en realisering forudsætter, at 
tilstrækkelige ressourcer er til stede. Det er imidlertid uomgængeligt at lave en strategi, der 
handsker de perspektiver og udfordringer, som udviklingen i det omgivne samfund fordrer, idet 
Kennedy Centrets eksistens nøje er knyttet sammen med, at centret på sit felt også i 2014 har den 
højeste ekspertise, er teknologisk og kommunikationsmæssigt opdateret og har en høj 
patienttilfredshed.  
 
Kennedy Centret er indstillet på fortsat at arbejde ihærdigt for ekstern finansiering, men en 
basisbevilling (incl. satspuljebevillinger) af en vis størrelse til fundering af aktiviteterne er helt 
nødvendig for en tidssvarende udvikling, idet bemærkes at flere af kerneopgaverne, fx behandlingen 
af PKU og Rett syndrom samt oftalmologiske sygdomme hos børn med sjældne handicap, ikke kan 
finansieres via fonde eller indtægtsdækket virksomhed.  I nedenstående tabel er vist udviklingen i 
finanslovbevillingen inkl. og ekskl. satspuljebevillinger og korrigeret for reserveret bevilling. 
 

Mio. kr. (2009 niveau) 2009 2010 2011 2012 2013 

Samlet bevilling 48,4 47,8 45,7 38,4 36,9 

Bevilling uden satspuljer 35,9 39,5 39,3 38,4 36,9 

Satspuljer 12,5 8,3 6,4 0,0 0,0 

 
 
Som det fremgår, baserer Kennedy Centret en stor del af sine aktiviteter på satspuljer, der udløber 
med udgangen af 2011. En fastholdelse eller udvidelse af aktivitetsniveauet på flere kerneområder 
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skal derfor ses i sammenhæng med mulighederne for nye satspuljemidler eller en øget permanent 
finanslovbevilling. 
 
Strategiens byggestene  
 
Perspektiver og udfordringer for perioden 2011 – 2014 
 
Kennedy Centrets vision er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne 
arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med 
stofskiftesygdommen PKU.  
 
Denne sætning beskriver på en gang både udfordringen og begrundelsen for Kennedy Centrets 
eksistens. Visionen peger på, at ny viden skal omsættes til bedre diagnostik, rådgivning og 
behandling med det formål at skabe et bedre liv for små handicapgrupper, altså at opgaverne 
varetages helhedsorienteret og i tæt integration. Heri ligger også, at den nye viden, der skabes via 
forskningen er koncentreret om sjældne genetiske og epigenetiske sygdomme, samt at forskningen 
tilsvarende har det strategiske sigte, at skabe et bedre liv for de nævnte små handicapgrupper. 
Indirekte ligger i visionen, at det er væsentligt for synergien mellem opgaverne, at Kennedy Centret 
bevares i sin helhed.  
 
Kennedy Centrets berettigelse er, at vi er dedikerede i forhold til opgaven og de bedste på feltet til 
at løfte den. Vores aktiviteter skal være af en sådan karakter, at vi selv og vores omgivelser er af 
den opfattelse, at hvis Kennedy Centret ikke eksisterede, var man nød til at lave et sådant 
center.  
 
Forskningen, der er en af Kennedy Centrets væsentligste hjørnestene, skal også fremover være på 
internationalt niveau. Kriterierne herfor er artikler i internationale tidsskrifter, deltagelse i 
internationale netværk og konsortier, evne til at tiltrække eksterne midler samt uddannelse af 
forskere. Hertil kommer et krav om en ”kritisk masse” af dygtige medarbejdere. Kennedy Centrets 
forskning skal som nævnt komme patienterne til gavn - på kort eller lang sigt. Særkendet ved 
forskning på Kennedy Centret er en integration af forskning og klinisk virksomhed samt 
uvurderlige bio- og databanker og patientkontakt. Denne synergi skal fortsat udnyttes som et vigtigt 
konkurrenceparameter i kampen om forskningsmidler. 
 
Der sker i disse år en voldsom ekspansion af den molekylære viden, der har rod i den internationale 
og nationale kortlægning (herunder på Kennedy Centret) af det humane genom. Kendskabet til 
forskellige arvelige sygdomme er steget eksplosivt og vil fortsat stige. Derudover vil et stigende 
antal gener/ genvarianter, der disponerer for multifaktorielle og komplekse sygdomme blive 
identificeret. De øgede muligheder for at identificerer raske risikobærere vil indebære en stigende 
interesse for genetisk udredning og rådgivning hos en bredere kreds af befolkningen, der på en 
eller anden måde skal imødekommes.    
 
Der tegner sig ligeledes lovende perspektiver for mere individuelle diagnoser og bedre 
målrettet behandling via den biomedicinske og genetiske forskning, der som nævnt  understøttes 
af centrets laboratoriebaserede bio- og databanker samt synsregistre. Disse unikke vidensbanker, 
som det har taget år at oparbejde, er ikke bare en vigtig del af Kennedy Centrets eksistensgrundlag, 
idet den viden de rummer, repræsenterer en værdi for det danske samfund. Arbejdet med opbygning 
og drift af infrastruktur, der sikrer adgang til kvalitetsdata fra de forskellige register, skal fortsat 
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prioriteres, herunder økonomisk tilgodeses. Tillige skal ses på muligheden for en yderligere 
nyttiggørelse af datamaterialet for en bredere kreds af forskere og studerende.    
 
Laboratoriefunktionerne i klinisk genetik kræver højt specialiseret udstyr og højt uddannet 
personale. Da mulighederne for at undersøge forskellige genfejl vil være talrige og stigende vil en 
international arbejdsdeling på området kunne forventes. Det vil øge kravene til synlighed og 
dokumenteret kvalitet i laboratorieydelserne. Derfor skal den internationale markedsføring styrkes, 
og det igangværende interne arbejde med at akkreditere laboratoriet efter gældende internationale 
standarder føres til ende.  
 
Kennedy Centret skal kunne noget andet/ mere end det, som regionerne via specialesamling på 
større enheder, ny teknologi og ny medicin har øgede muligheder for selv at varetage. Det stiller 
på en gang krav om skærpet specialisering og positionering og om samarbejde. Derfor er det 
meget vigtigt, at der bliver ”sat kød og blod” på de samarbejdsaftaler, der er indgået med Region 
Hovedstaden, herunder Øjenafdelingen på Glostrup og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved  
Københavns Universitet, samt at der arbejdes hen mod yderligere samarbejdsaftaler og strategiske 
alliancer bl.a. i forlængelse af Sundhedsstyrelsens udspil om formaliseret samarbejde i forbindelse 
med varetagelse af specialfunktioner, herunder support til regioner, der mangler ekspertise eller 
dannelse af konsortier for sjældne patientgrupper. Hvor patientgrupperne er meget små, vil 
udviklingen gå i retning af internationale konsortier.  
 
Positioneringen hænger også sammen med evnen til at formidle Kennedy Centrets ekspertviden. 
Kennedy Centrets målgrupper i den henseende spænder fra uddannelsesmiljøer til myndigheder, 
patienter, patientforeninger, brugere og pårørende.  Ikke mindst er det vigtigt, kontinuerligt at 
bidrage til uddannelsen af speciallæger samt at synliggøre Kennedy Centrets ekspertise i faglige 
paneler, evalueringer, ekspertfora etc., og at stille ekspertisen til rådighed i forbindelse med 
deltagelse i ”state of the art” udredninger, fx. via ekstern audit.    
 
Den stigende konkurrence betyder, at Kennedy Centret til stadighed må have fokus på at levere 
højeste kvalitet til lavest mulige omkostninger. Det er også nødvendigt at være a’jour fagligt og 
teknologisk, herunder apparatur og IT. Ud over akkreditering  af laboratoriet skal der i de 
kommende år arbejdes med akkreditering af patientbehandling og rådgivning efter ”Den Danske 
Kvalitetsmodel”.  
 
Kvaliteten vil tillige blive understøttet af en landsdækkende elektronisk patientjournal, som 
både vil stille krav om systematisk og relevant kommunikation med den øvrige sundhedssektor og 
give patienten mulighed for at se egen journal samt for at kommunikere med sundhedspersonale om 
sin situation. Denne mulighed for patienten ligger i forlængelse af en udvikling, hvor der skal 
udvikles løsninger, der aktivt håndterer og drager nytte af patienternes viden, ressourcer og 
behov, idet patienten i stigende grad vil blive ”sin egen ekspert” og mere ”globaliseret”.  
  
Som nævnt indledningsvis har de opremsede perspektiver og udfordringer sammenholdt med 
formål og rammevilkår, der kort redegøres for i det følgende, været bestemmende for valg af 
strategiske mål for de kommende år samt for valg af succesindikatorer og de aktiviteter, der skal 
sikre, at vi kan komme i mål. 
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Formål og rammevilkår 
 
Lovgrundlag   
Kennedy Centret er i henhold til lov om sektorforskning af 5. maj 2004 et selvstændigt  
sektorforskningsinstitut under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
Mission  
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige 
handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i 
diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre 
interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Det gør vi ved at  

 udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau 
 yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på 

de rette tidspunkter 
 indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet 
 formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet 

 
Sundhedsstyrelsens specialevejledning 
Sundhedsstyrelsen har godkendt at Kennedy Centret har højt specialiseret funktion på områderne 

 Genetisk udredning og rådgivning (indgår i Region Øst) 
 PKU, phenylketonuri (landsfunktion) 
 Rett syndrom (landsfunktion) 
 Oftalmologiske sygdomme hos børn og unge med sjældne handicap  

 
og regionsfunktion vedrørende børne- og handicapoftalmologi –diagnostik og behandling, som ikke 
er højt specialiseret. 
 
Virksomhedsbeskrivelse 
 
Opgaver  
 
Kennedy Centrets virksomhed omfatter 
 

 Grundforskning og forskning med et strategisk sigte vedrørende sjældne arvelige syndromer 
og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt 
grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver. 

 
 Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender 

forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om 
patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj 
kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor. 

 
 Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser 

og  indberetninger vedrørende synshandicap. 
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 Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling 
og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til 
brugere/patienter. 

Udførlig beskrivelse af formål og opgaver fremgår af ”Vedtægter fra nov. 2008 for Kennedy 
Centret”, der kan ses på www.kennedy.dk. Hertil skal knyttes nogle få kommentarer:   
 
Kennedy Centret udfører som nævnt grundforskning med et strategisk sigte for at sikre det 
videnskabelige fundament for Centrets øvrige kerneopgaver, der løses helhedsorienteret i en tæt 
integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling. Som eksempel skal 
prøvemateriale fra laboratoriet udnyttes til udvikling af nye analyser baseret på ny viden om 
metoder og patientgrupper til gavn for diagnostik og forskning. 
 
Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn samt en 
landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedrørende voksnes synshandicap og behov for 
svagsynsoptik.  
 
Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige 
myndigheder i henhold til gældende regler og love.  
 
Der lægges vægt på, at Kennedy Centret løbende fornyer og udvikler de bruger- og 
patientrelaterede opgaver ikke mindst i forhold til bruger/patientgrupper med behov for 
helhedsorienteret livslang støtte. 
 
Endvidere lægges vægt på at tilgodese behovet for hurtig laboratoriediagnostik og rådgivning ved 
mistænkt eller påvist sygdom hos fostret. 
 
Endelig lægges vægt på, at Kennedy Centret stiller sin ekspertise til rådighed,  herunder  i dialog 
med alle relevante målgrupper løbende udvikler sin formidling og undervisning. 
 
Ledelse, organisation, økonomi og overenskomstforhold  
 
Kennedy Centret ledes af en bestyrelse. Under ansvar overfor bestyrelsen varetager direktionen – 
bestående af direktøren og vicedirektøren – den daglige faglige og administrative ledelse og 
repræsenterer Centret udadtil. Kennedy Centret er organiseret i afdelinger, der hver ledes af en chef. 
Chefgruppen bistår direktionen i den daglige ledelse. Ansvarsforholdene er nærmere beskrevet i 
”Vedtægter for Kennedy Centret”.  
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Kennedy Centret er omfattet af en resultatkontrakt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I 
Kennedy Centrets ledelse foregår en løbende målretning og opfølgning i forhold til strategi, 
forskningsprogram og resultatkontrakt, herunder ressourceallokering. I personaleledelsen lægges 
vægt på kompetenceudvikling, der understøtter instituttets strategi samt på en ledelsesstil, der 
fremmer dynamik, kreativitet, engagement og ansvarlighed for alle grupper af medarbejdere.  
 
Kennedy Centret kan selvstændigt disponere over sin basisbevilling (Finanslovbevilling og 
satspuljer), igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde samt inden for sit opgavefelt 
mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og 
andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind og udland. 
 
Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for 
videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af 
gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.  
 
Samarbejde med andre  
 
Kennedy Centrets størrelse tilsiger i sig selv, at centret skal være en attraktiv samarbejdspartner for 
de bedste forsknings-, behandlings- og undervisningsmiljøer, der beskæftiger sig med sjældne 
arvelige syndromer og handicap på områderne mental retardering og synshandicap. 
 
Kennedy Centret samarbejder med andre forskningsmiljøer i ind- og udland via formaliserede 
samarbejdsprojekter med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af forskningsressourcerne, 
kvaliteten, udviklingen af medarbejdernes kompetencer samt styrkelse af rekrutteringsgrundlaget. 
Kennedy Centret medvirker til forskeruddannelsen gennem at have bachelor-, speciale- og PhD- 
studerende, udenlandske studerende, herunder Erasmus-studerende mv. Kennedy Centret deltager 
både nationalt og internationalt i bedømmelsesudvalg og censorvirksomhed på alle niveauer. 
 
Kennedy Centret samarbejder med sundhedssektoren (regionerne) via konkrete kliniske 
samarbejdsaftaler for at sikre et samlet optimalt tilbud til oftalmologiske patienter og familier og 
patienter med sjældne arvelige sygdomme og handicap, herunder sammenhængende og integrerede 
patientforløb. Tilsvarende indgås samarbejdsaftaler om laboratoriediagnostik med henblik på 
sikring af områdets udvikling, kvalitet, effektivitet og økonomi.  
 
Kennedy Centret samarbejder med den sociale sektor i udredning og rådgivning af særligt 
komplicerede sjældne handicap 
 
Kennedy Centret deltager via konkrete aftaler med universiteter, universitetshospitaler og andre 
relevante uddannelsessteder i uddannelse og undervisning af studerende spændende fra prægraduat 
undervisning til postgraduat uddannelse herunder speciallægeuddannelsen. 
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BILAG 1: Oversigt over Strategiske mål, succesindikatorer og indsatser 
 
Strategiske mål, succesindikatorer og indsatser 
 
Forskning      

Strategiske 
mål (M) 

Succesindika-
torer (S) 

Indsats 2011     Indsats 2012 Indsats 2013 Indsats 2014 

 
M 1: Kennedy 
Centret skal 
udføre 
biomedicinsk 
forskning i 
genetiske 
sygdomme og 
medfødte 
handicap med et 
overordnet 
strategisk sigte 
rettet mod 
forbedret 
diagnostik, 
rådgivning og 
behandling 
gennem 
afdækning af nye 
gener og 
genetiske 
mekanismer. 
 

 
S 1: Forskningen 
har ført frem til 
afdækning af nye 
gener eller 
genetiske/epigene
tiske mekanismer, 
som kan danne 
basis for forbedret 
diagnostik, 
rådgivning og 
behandling.  
 
 
S 2: Forskningen 
har øget 
forståelsen af den 
genetiske/epigene
tiske baggrund for 
sjældne arvelige 
sygdomme,  
herunder PKU, 
Rett syndrom,  
Menkes, Fragilt-
X,  Tourette samt 
arvelige 
øjnesygdomme. 

 
Forsknings 
program og 
dimmensionerings
plan  revideres i 
forhold til de 
strategiske mål og 
succesindikatorer. 
 
 
Ansøgninger om 
ekstern 
finansiering  
udarbejdes og 
afsendes løbende. 
 
Minimum 5 
igangværende 
PhD eller speciale 
studerende per år. 
 
En eller flere 
resumerende eller 
perspektiverende 
rapporter på 
engelsk.   
  
 
 

 
Implementering af 
forsknings 
program, evt. 
særlig indsats for 
at sikre volumen i 
alle planlagte 
forskningsaktivite
ter. 
 
Ansøgninger om 
ekstern 
finansiering  
udarbejdes og 
afsendes løbende. 
 
Minimum 5 
igangværende 
PhD eller speciale 
studerende per år. 
 
En eller flere 
resumerende eller 
perspektiverende 
rapporter på 
engelsk.   
 

 
Status over 
forskningspro 
grammets 
udmøntning  og 
finansiering. 
 
 
 
  
Ansøgninger om 
ekstern 
finansiering  
udarbejdes og 
afsendes løbende. 
 
Minimum 5 
igangværende 
PhD eller speciale 
studerende per år.  
 
En eller flere 
resumerende eller 
perspektiverende 
rapporter på 
engelsk.   
 

 
Revision af 
forskningspro 
grammet. 
 
  
 
 
 
 
Ansøgninger om 
ekstern 
finansiering  
udarbejdes og 
afsendes løbende. 
 
Minimum 5 
igangværende 
PhD eller speciale 
studerende per år. 
 
En eller flere 
resumerende eller 
perspektiverende 
rapporter på 
engelsk. 
 

 
M2:  Kennedy 
Centrets forskning 
skal være på højt 
internationalt 
niveau og skal 
styrke nationalt 
og internationalt 
og internationalt 
samarbejde 
 

 
S 1: KC indgår i 
internationalt 
forskningssam 
arbejde og 
forskernetværk. 
 
 
S 2: Forsknings 
resultater  er 
publiceret i 
internationale 
”peer-reviewed” 
tidsskrifter, og 
minimum 1 
publikation 

 
Minimum 1/3 del 
af publikationerne 
skal være sammen 
med 
internationale 
samarbejdspart-
nere. 
 
 
Produktet af 
antallet af 
publikationer og 
”impact-factor” er 
stigende i forhold 
til året før. 

 
Minimum 1/3 del 
af publikationerne 
skal være sammen 
med 
internationale 
samarbejdspart-
nere. 
 
 
Produktet af 
antallet af 
publikationer og 
”impact-factor” er 
stigende i forhold 
til året før.  

 
Minimum 1/3 del 
af publikationerne 
skal være sammen 
med 
internationale 
samarbejdspart-
nere. 
 
 
 Produktet af 
antallet af 
publikationer og 
”impact-factor” er 
stigende i forhold 
til året før.  

 
Minimum 1/3 del 
af publikationerne 
skal være sammen 
med 
internationale 
samarbejdspart-
nere. 
 
 
Produktet af 
antallet af 
publikationer og 
”impact-factor” er 
stigende i forhold 
til året før.  
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udarbejdet i 
samarbejde blandt 
KCs forskere er i 
et af de højest 
rangerede 
internationale 
tidsskrifter.  

 
Internt forsknings 
samarbejde 
planlagt om  
fælles artikel/ 
artikler i et  højst 
rangerende 
tidsskrift. 
   

 
Internt forsknings 
samarbejde i gang 
om artikel / 
artikler. 

 
Internt forsknings 
samarbejde i gang 
om artikel / 
artikler. 

 
Internt forsknings 
samarbejde i gang 
om artikel / 
artikler. 

Diagnostik, 
rådgivning , 
forebyggelse 
og behandling 

     

Strategiske 
mål 

Succesindikat
orer 

Indsats 2011     Indsats 2012 Indsats 2013 Indsats 2014 

 
M1: KC tilbyder 
en 
helhedsorienteret 
ydelse af 
international 
standard og et 
sammenhængende 
patientforløb, 
herunder 
systematisk, 
relevant 
kommunikation 
med patienten og 
om patienten med 
den øvrige 
sundhedssektor og 
det sociale 
system. 
 

 
S 1: KC er 
akkrediteret af 
IKAS i henhold til 
”The danish 
health care quality 
program”,   og 
brugeren møder et 
professionelt 
tilbud mindst på 
niveau med ”best 
practice”. 
 
 
 
 
 
 
 S 2: KC er 
modelinstitution 
for det samlede 
patientforløb og 
har forbilledlig 
information af  og 
kommunikation 
med patienten  og 
samarbejdspart-
nere. 
 
 
 

 
Akkrediteringspro
cessen er 
beskrevet og  
aftalt  med IKAS. 
 
 
 
 
Testning af 
executive 
funktioner 
indføres som 
standard ved 
PKU. 
 
 
 
 
Formulering af 
strategi og 
handleplan for 
optimering af  
information til og 
kommunikation 
med  patienter og 
samarbejdspart-
nere. 
 
Elektroniske 
henvisninger er 
etableret. 
Diætrådgivning 
og overvågning 
tilbydes 
eletronisk. 

 
Akkrediteringspro
cessen er i gang 
 
 
 
 
 
 
Der afholdes audit 
på udvalgte 
diagnoser for at 
vise, om KC lever 
op til ”best 
practice”.  
 
 
 
 
Implementering af 
handleplan for 
information og 
kommunikation 
understøttet af epj 
sættes i værk. 
 
 
 
 
Patienten kan  se 
egen journal via 
”sund”. 

 
KC er  
akkrediteret i 
henhold til ”The 
danish health care 
quality program” . 
 
 
 
Børn tilmeldt 
Synsregistret  
tilknyttes KC og 
tilbydes at blive 
set min. 4 gange 
inden det fyldte 
18 år. 
 
 
 
Implementering af 
handleplan for 
information og 
kommunikation 
understøttet af epj 
afsluttes.  
 
 
 
 
”Patient 
uddannelse”   
tilbydes 
elektronisk. 
 

 
Justering af KC’s 
akkreditering. 
 
 
 
 
 
 
Der afholdes  
audit på udvalgte 
diagnoser for at 
vise, om KC lever 
op til ”best 
practice”.  
 
 
 
 
Opfølgning på 
patientoplevelsesu
ndersøgelser sat i 
system og 
efterlevet. 
 
 
 
 
 
Alle relevante 
oftalmologiske 
diagnoser  på KC 
beskrives på 
dansk. 

 
M2: Kennedy 
Centret skal 
markere sig som 
et nationalt og 

 
S 1: KC er  
nationalt og 
internationalt 
center for 

 
KC indgår på højt 
specialiseret 
niveau i 
formaliseret 

  
Plan for udvikling 
af  Nationalt 
Center for 
Socialoftalmologi 

 
KC har via 
WebSyn en 
national 
koordinerende 

 
Internationale 
netværk, herunder  
aftaler om 
arbejdsdeling  og 
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internationalt 
”fyrtårn” på 
udvalgte områder 
og fremstå, som 
det sted der 
vælges, når der 
skal  løses 
opgaver på 
områderne. 
 

evidensbaseret 
rådgivning, 
diagnostik,  
behandling og 
rehabilitering 
vedrørende PKU 
og AKU samt 
andre sjældne 
arvelige 
sygdomme  inden 
for KC’s 
opgavefelt. 
 
 
 
S 2: KC deltager I 
udvikling og 
afprøvning af 
nyeste 
behandlings 
metoder,  
herunder  
special- og 
svagsynsoptik. 
 

samarbejde med 
Reg. H og Reg. 
SJ. om specialet 
klinisk genetik. 
 
Plan for udvikling 
af elektrofysiologi 
udarbejdes. 
 
Center for Rett 
permanentgøres. 
 
 
 
 
Den nyeste 
behandling 
indenfor PKU 
bruges på KC, 
herunder  Kuvan 
(BH4). 
 
 

udarbejdes incl. 
forslag til 
finansierings 
modeller.  
 
Center for Fragilt 
X udbygges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere fra 
KC indgår i 
nationalt og 
internationalt 
samarbejde om 
”state of the art 
udredninger” 
vedr. sjældne 
sygdomme. 

rolle vedr. 
kvalitetsudvikling 
af 
socialoftalmologi. 
 
 Børn opereret for 
grå stær i 
Østdanmark får 
optisk 
rehabilitering på 
KC og sikres 
opfølgning til de 
er min. 10 år. 
 
 
Medarbejdere fra 
KC stiller sin 
ekspertise til 
rådighed  i 
eksterne 
auditeringer.  
 

videncenterfunkti
oner  vedr.  
sjældne arvelige 
sygdomme.  
 
Værktøj til måling 
af synsrelateret 
livskvalitet 
udviklet.  
 
 
 
 
 
 
Faglige 
konferencer/mø-
der på KC med 
fokus på nyeste 
behandling og 
rehabilitering af  
særlige 
patientgrupper. 

Diagnostiske 
laboratorie-
analyser, bio- 
og 
databanker 
samt registre 

     

Strategiske 
mål 

Succesindikat
orer 

Indsats 2011 
 

Indsats 2012 Indsats 2013 Indsats 2014 

 
M1: Kennedy 
Centrets 
diagnostiske 
laboratorium skal 
være nationalt og 
internationalt 
kendt for høj 
kvalitet, 
effektivitet og 
anvendelse af 
nyeste 
analysemetoder. 
Udviklingen af 
analyserepertoiret 
skal være i front 
på områderne 
diagnostik og 
forebyggelse af 
genetiske årsager 
til mental 
retardering og 
synshandicap. 

 
S 1: Beskrivelse 
af KC’s 
Cytogenetiske 
Serviceprofil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 2: ISO15189 
akkreditering og 
national/internatio
nal profilering og 
markedsføring af 
laboratorievirk 
somheden, 

 
Formulering af 
strategi og 
handleplan for 
optimering af 
diagnostiske 
forløb, principper 
og 
analysemetoder 
for cytogenetisk / 
genom diagnostik 
(arrayCGH, FISH, 
karyotypering …) 
 
 
 
Akkrediteringspro
cessen er 
beskrevet, aftalt  
og indledt med 
DANAK. 
 
Laboratorievirkso

 
Implementering af 
handleplan og 
metodeevaluering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorievirkso
mheden er 
ISO15189 
akkrediteret, og 
registreret som 
sådan i relevante 
internationale 

 
Brugerevaluering 
og evaluering af 
udvikling i 
efterspørgsel, 
samt 
benchmarking 
(pris, svartid, 
EQA). 
 
 
 
 
 
 
 
Kvaliteten for 
udvalgte analyser 
/ diagnostiske 
undersøgelser 
(pris, svartid, 
EQA) er 
benchmarket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi og 
handleplan for  
laboratorievirkso
mheden, herunder 
håndtering af 
international 
profilering og 
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herunder 
udvikling af 
analyserepertoiret 
med 2-3 nye 
analyser/år 
indenfor KC’s 
virksomhedsområ
de. 

mheden er 
beskrevet på KC’s 
engelsksprogede 
hjemmeside. 
 
 Mindst 2 nye 
analyser er 
udviklet til 
ibrugtagning, 
herunder 
markedsføring. 

databaser / 
søgemaskiner. 
 
 
 
Mindst 2 nye 
analyser er 
udviklet til 
ibrugtagning, 
herunder 
markedsføring.  
 
 

 
 
 
 
 
Mindst 2 nye 
analyser er 
udviklet til 
ibrugtagning. 
herunder 
markedsføring 
 

markedsføring 
samt samarbejde 
og arbejdsdeling 
er formuleret. 
 
Mindst 2 nye 
analyser er 
udviklet til 
ibrugtagning, 
herunder 
markedsføring. 

 
M2: Kennedy 
Centrets 
laboratoriebasere-
de bio- og 
databanker samt 
synsregistre skal 
oparbejdes og 
vedligeholdes på 
et internationalt 
kvalitetsniveau, 
og KC skal som 
national operatør  
styrke grundlaget 
for forskning 
rådgivning og 
behandling. 
 

 
S 1:KC’s 
biobankvirksom-
hed er beskrevet 
og styring er 
implementeret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 2: KC’s 
databank/registre 
er beskrevet og 
styring er 
implementeret. 

 
Med 
udgangspunkt i 
bla. SSI’s 
nationale initiativ 
og 
Øjenbiobankens 
organisation og 
procedurer 
beskrives en 
strategi og 
handleplan for 
den samlede 
biobankvirksom 
hed,  herunder 
muligheden for 
samarbejde med 
SSI 
med successiv 
realisering på 
definerede 
områder (Menkes, 
PKU, Rett, 
retinale 
degenerationer, 
etc) . 
 
 
2011 Alle 
oplysninger om 
opbevaring af 
personhenførbare 
data er samlet 
registreret, og 
data opbevares i 
overensstemmelse 
med love og 
forordninger. 
 
Synsregistret er 
overgået til 
tidssvarende 
platform. 

 
Biobankvirksom 
hedens 
organisation og 
procedurer 
etableres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet strategi og 
handleplan for 
alle KC’s 
dataregistre er 
formuleret. 
Arbejdsgange for 
registerarbejdet er 
udarbejdet. 
 
 
 
Web-Syn er fuldt 
implementeret i 
alle relevante 
synsfaglige 
miljøer.  
 

 
Biobankvirksom 
heden profileres 
nationalt og 
internationalt 
(Hjemmeside, 
Kongresser, 
Projektansøgning
er). 
 
 
 
 
 
KC indgår i 
internationale 
netværk til 
understøttelse af 
patientdiagnostik, 
som f.eks 
medvirken i 
etablering af 
mutations-videns-
databaser. 
 
 
 
 
 Sikker 
datastyring er 
implementeret. 
 
 
Ansvarlige 
overordnede 
teams sikrer en 
velfungerende 
registerfunktion. 
 

 
Strategi for 
national 
/international 
”(ind)samling” af 
biobankprøver 
formuleres mhp 
udnyttelse af nye 
teknologiske 
analysemulighe-
der for dannelse 
af ny viden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Databank/ 
registerfunktionen 
overgår til 
ordinær drift. 
 
Strategi og 
handleplan for 
indberetning, 
netværksdannelse 
og samarbejde 
med l 
nationale/internati
onale registre er 
beskrevet. 
 



14 
 

 
Undervisning, 
rådgivning og 
viden-
formidling 

     

Strategiske 
mål 

Succesindikat
orer 

Indsats 2011     Indsats 2012 Indsats 2013 Indsats 2014 

 
M1:Kennedy 
Centret’s 
ekspertviden skal 
formidles til alle 
relevante 
målgrupper i en 
form (fx. 
dialogbaseret) og 
på et tidspunkt, 
hvor det er 
anvendeligt for 
dem, herunder 
bidrage aktivt til 
styrkelse af 
undervisning i 
samarbejde med 
universiteter og 
andre 
undervisningsmilj
øer 
 
 

 
S 1: 90% af KC’s 
målgrupper er 
tilfredse med 
formidlingsaktivi-
teterne og 
profiterer af disse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 2: KC har en 
placering i 
relevante grund- 
og 
efteruddannelser 
samt 
speciallægeuddan
nelsen 

 
Målgruppediffe-
rentieret 
hjemmeside på 
dansk og engelsk 
er etableret og 
opdateret, 
herunder 
brugerorienteret 
informations 
materiale.  
 
Plan for KC’s 
øvrige 
formidlingsaktivi- 
teter og for deres 
gennemførelse 
udarbejdes. 
 
 
 
 
KC bidrager til 
bachelor-, 
kandidat- og 
efteruddannelser 
samt til 
speciallægeud 
dannelser  
indenfor KC’s 
kerneområder . 
 
 
 
 
 
 
 
KC bidrager til  
udvikling af 
diplomuddannelse 
vedr. genetisk 
rådgivning. 

 
Primo 2012 laves 
status over 
besøgsmønstre og 
–hyppighed  på 
hjemmesiden.  
 
Planen for KC’s 
øvrige formidling 
iværksættes. 
 
Supplerende plan 
for international 
formidling, fx. via 
web-seminarer, 
udarbejdes.  
 
  
 
 
 
 
Kurser/møder for 
optikere om 
special- og 
svagsynsoptik. 
 
 
Bidrag til 
bachelor-, 
kandidat- og 
efteruddannelse. 
 
Mindst 3 personer 
er løbende under 
uddannelse som 
speciallæge. 
 
Diplomuddan 
nelse vedr. 
genetisk 
rådgivning 
udviklet. 

 
Fuld udrulning af 
de planlagte 
formidlingsaktivit
eter. 
 
Drøftelse i KC’s 
bestyrelse af 
status for 
formidlingsaktivi 
teterne samt 
godkendelse af  
tilrettelæggelse af 
tilfredshedsunder 
søgelse.  
 
Ultimo 2013 laves 
status over 
besøgsmønstre og 
–hyppighed  på 
hjemmesiden. 
 
Kurser/møder for 
optikere om 
special- og 
svagsynsoptik. 
 
 
Bidrag til 
bachelor-, 
kandidat- og 
efteruddannelse. 
 
Mindst 3 personer 
er løbende under 
uddannelse som 
speciallæge. 
 
KC bidrager til 
uddannelse af  
genetiske 
rådgivere. 

 
Undersøgelse, der  
viser  
om målgrupperne 
kender  
og benytter KC, 
og om der 
 er tilfredshed 
med aktiviteterne. 
 
Udvalgte dele af 
KC’s 
dialogbaserede 
formidling 
målrettes til 
udvikling af nye 
metoder til 
forbedret 
diagnostik og 
patientbehandling. 
 
 
KC er center for 
efteruddannelse af  
special- og 
svagsyns- 
optikere.  
 
Bidrag til 
bachelor-, 
kandidat- og 
efteruddannelse. 
 
Mindst 3 personer 
er løbende under 
uddannelse som 
speciallæge. 
 
KC bidrager til 
uddannelse af  
genetiske 
rådgivere. 

 
M2: Kennedy 
Centret skal 
gennem 
synliggørelse af 
sit arbejde fremstå 

 
S 1: KC’s 
ekspertise er 
kendt og 
anerkendt i alle 
relevante miljøer, 

 
Minimum 1 – 2 
internationale 
symposier/ 
møder. 
 

 
Minimum 1 – 2 
internationale 
symposier/ 
møder. 
 

 
Minimum 1 – 2 
internationale 
symposier/ 
møder. 
 

 
Minimum 1 – 2 
internationale 
symposier/ 
møder. 
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som den mest 
attraktive 
samarbejdspartner 
på sit felt for 
såvel forsknings- 
som 
sundhedsfaglige 
miljøer, for at 
sikre 
positionering, 
herunder 
bevillinger, 
samarbejdspartner
e og opgaver 
   

fx retter pressen 
først henvendelse 
til KC om spm. 
vedr. genetisk 
rådgivning eller 
sjældne 
øjensygdomme 
 
 
 
 
S 2: KC’s 
medarbejdere 
”vælges først” 
som 
samarbejdspartner 
eller når 
ekspertviden  
inden for vores 
felt skal formidles 
ved fx nationale  
og internationale 
møder/ konferen-
cer. 
 

Aktiv profilering 
via  faglige 
konferencer for 
henvisende 
instanser 
iværksættes. 
 
 
 
 
 
”Udefunktioner” 
aftales med 
henvisende 
instanser vedr. 
rådgivningssean-
cer og 
fælleskonferencer.
 
Værtskab for 
patientforeningers 
årsmøder . 
 
 
  
 
 

KC’s 
medarbejdere og 
medarbejdere hos 
samarbejdspartne-
re udveksles / 
udstationeres.   
 
Åben hus 
arrangement 
 
 
Øget generel 
formidling til 
offentligheden  
i  trykte og 
elektroniske 
medier  
 
Informations-
møder for 
samarbejds 
partnere 
institutionaliseres. 
 
  
 

Aktiv deltager i 
vedligeholdelsen 
af internationale 
databaser. 
 
 

Evaluering  i 
KC’s bestyrelse af  
profileringsindsat
sen 
 
 
 
 

Den samlede 
virksomhed 

     

Strategiske 
mål 

Succesindika-
torer 

Indsats 2011 
 

Indsats 2012 Indsats 2013 Indsats 2014 

 
M1: Kennedy 
Centret vil styrke 
kvaliteten i alle 
produkter, udvikle 
og styrke synergi 
mellem de faglige 
afdelinger samt 
fortsætte 
effektivisering af 
processerne i 
virksomheden. 
 

  
S 1: KC har en 
klar og entydig 
organisations- og 
kommunikations- 
struktur,  der 
understøtter den 
samlede 
virksomheds 
personale- og 
produktions-
styring & 
udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sikre klar og 
entydig 
informations 
tilgængelighed via 
implementering  
af ESDH-system, 
herunder metode 
for internt 
overblik over 
relevante og 
opdaterede 
retningslinier og 
procedurer. 
 
Beskrivelse af 
klar og entydig 
organisationsmo 
del, herunder 
opgaveportefølge 
og 
ansvarsallokering
samt procedurer 
for  opgavesikring 
& -styring, 
herunder DS484 . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
S 2: Forretnings 
model for den 
samlede 
virksomhed er 
etableret og 
konsolideret. 
Arbejdsgange og 
processer er 
forbedret bl.a. 
baseret på EPJ 
fase2 
 
 
  
 

 
 
Forretningsmodel 
for den 
indtægtsdækkede 
virksomhed samt 
for  løsning af 
myndighedsopgav
er (synsreg og 
websyn).  
 
Projekt vedr. epj 
2. fase 
er etableret med 
relevante 
kontrakter og 
aftaler. 
 
 
Investeringsplan, 
der understøtter 
KC’s strategiske 
mål er udarbejdet. 
 
 

 
 
Forretningsmodel 
for  
serviceleverancer 
til Region Sj og H 
samt den 
østdanske enhed 
for klin. Genetik . 
 
 
Funktionaliteter 
for 
svarrapportering 
og opkopling af 
interne apparatur 
er etableret.  
 
 
Investeringsplan 
implementeres og 
justeres 

 
 
Forretningsmodel 
for løsning af 
”finanslovs” 
opgaver (PKU, 
Fragilt X, 
Øjenklinikken), 
herunder spm. om 
intern afregning.  
 
Extern EPJ 
kommunikation er 
etableret. 
 
 
 
 
 
Investeringsplan 
implementeres og 
justeres 
 
 

 
 
En samlet model 
er beskrevet og 
evalueret i 
relation til Den 
Danske 
Kvalitetsmodel.  
 
 
 
Evt EPJ fase 3 er 
skitseret. 
 
 
 
 
 
 
Investeringsplan 
implementeres og 
justeres 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2: Kennedy 
Centret vil 
generere et 
nationalt og 
internationalt 
center for viden 
og rådgivning om 
genetiske årsager 
til arvelige 
handicap. 
 

Videncenter 
etableret, lanceret 
via hjemmeside 
oversat til engelsk  

Projektet er 
beskrevet og 
ansøgning om 
etablering af 
videncenter 
udformet. 

Forretningsmodel 
og markedsføring.

Der etableres på 
forsøgsbasis en 
interaktiv genetisk 
”brevkasse” via 
hjemmeside 

Centret i drift 

 
 


