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1. Beretning 2006 
 
 
1.1 Virksomhedspræsentation 
 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) er i henhold til Lov om Sektorforskning af 5. maj 2004 
en selvstændig sektorforskningsinstitution under Socialministeriet. KISØ varetager forsknings- og be-
handlingsopgaver. Institutionen skal, gennem forskning på højt internationalt niveau samt registrering af 
data, skabe ny viden om genetiske sygdomme og synshandicap til gavn for diagnosticering, behandling, 
rehabilitering og rådgivning, specielt på området sjældne og svære handicap, fortrinsvis medfødte og 
arvelige med fokus på mental retardering og øjensygdomme. 
 
 
1.1.1 Mission og vision 
 
Missionen 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 

 
− At yde landsdækkende, højt specialiseret lægelig-optisk forebyggelse/behandling og rehabilitering til 

mennesker med synshandicap, samt at forbedre denne diagnostik, behandling og rådgivning ved at 
opbygge ny viden gennem udvikling og forskning 

 
− Formidle ekspertviden om handicap, især synshandicap og handicap med mental retardering 
 
Bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vidensudvikling 
 
 
Institutionen ønsker til stadighed at udbygge samspillet mellem indsatserne om forebyggelse og behand-
ling/rehabilitering, forskning og formidling.  
 
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. 
 
Institutionen 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, herunder synshandicap. Institutionen tilstræber at aktivi-
teterne er af højeste internationale standard og at brugerne oplever en helhedsorienteret tilgang. 
 
 
 
1.1.2 Hovedformål og -opgaver 
 
Den samlede virksomhed 
KISØ bedriver forskning på højeste internationale niveau som strategisk underbygger hovedopgaverne 
og myndighedsberedskabet. Institutionens kerneopgaver er diagnostik, rådgivning, behandling, rehabili-
tering og forebyggelse af medfødte handicap, især mental retardering og synshandicap. 
 
Virksomheden kan opdeles på følgende hovedopgaver: 
 
PKU - diagnostik, behandling og rådgivning 
Baseret på nyeste viden ydes, via livslang patientkontakt, landsdækkende diagnostik, behandling og 
rådgivning i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU1 og alkaptonuri2). Institutio-
nen står for distribuering af diætpræparater, som er vederlagsfrie for patienterne. 
 

                                                                  
1 Phenylketonuria (PKU) eller Føllings sygdom er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet medfører mental retarde-
ring (psykisk udviklingshæmning) 
2 Alkaptonuri er en sjælden arvelig defekt med defekt nedbrydning af phenylalanin og tyrosin, der giver aflejring af 
homogentisinsyre i bindevæv. Mørk urin ved henstand pga. homogentisinsyre kan allerede ses i spædbarnsalderen. I 
voksenalderen er brusken blevet mørk og sprød, og den nedbrydes så de store led efterhånden destrueres. Diskuspro-
laps og knoglebrud ses hyppigt. Senere i livet kan aflejringerne kan medføre stivhed og dårlig funktion af hjerteklap-
perne 
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Øjenhandicap - diagnostik, behandling og rådgivning 
Baseret på nyeste viden ydes landsdækkende højt specialiseret lægelig-optisk diagnostik, behand-
ling/rehabilitering og rådgivning af mennesker med synshandicap, - ofte mennesker, der har brug for 
livslang støtte på grund af medfødt handicap. 
 
Forskning og udvikling 
KISØ's forskning skal være på et internationalt anerkendt niveau. KISØ har landsdækkende opgaver 
som dataindsamler og dataleverandør til forskning om sjældne og svære handicap i Danmark og interna-
tionalt.  
 
Rådgivning og vidensformidling 
KISØ er en aktiv og troværdig formidler af ekspertviden vedrørende handicap, især synshandicap og 
handicap med mental retardering jf. finansloven 2005 § 15.64.01. Institutionen yder diagnostisk service 
til social- og sundhedssektoren i form af salg af laboratorieydelser i indtægtsdækket virksomhed.  
 
 
1.2 Årets økonomiske resultat 
 
Årsrapport aflægges for hovedkonto § 15.64.01 med tilhørende underkonti:  
 §15.64.01.10 Kennedy 
 §15.64.01.20 Øjenklinik 
 §15.64.01.30 Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 §15.64.01.40 EDB-baseret patientjournalsystem 
 §15.64.01.60 Øjengenetik m.v. 
 §15.64.01.61 Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap 
 §15.64.01.70 Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik 
 §15.64.01.90 Indtægtsdækket virksomhed 
 §15.64.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
samt 
 §15.64.02 Diætpræparater (lovbunden bevilling) 
 
På grund af statslige institutioners overgang fra det udgiftsbaserede til det omkostningsbaserede regn-
skabsprincip pr, 1. januar 2006 er regnskabet opgjort efter begge regnskabsprincipper, jf. gældende 
regler. Til brug for sammenligning mellem omkostningsbaseret regnskab og statsregnskabet er der ud-
arbejdet en omregningstabel, - se tabel længere fremme. 
 
Det udgiftsbaserede regnskab udviser et nettoresultatet på -2,5 mio. kr. jf. tabel 2. Fra tidligere år har 
KISØ opsparede midler svarende til 9,9 mio. kr. Det samlede akkumulerede beløb til videreførelse ultimo 
2006 kan dermed opgøres til 7,4 mio. kr. 
 
Årets akkumulerede opsparing på 7,4 mio. kr., jf. det udgiftsbaserede regnskab skal bl.a. anvendes til: 

- gennemførelse af en række allerede vedtagne satspuljeprojekter 
- dækning af ekstraudgifter ved genhusning i midlertidige lokaler og tilbageflytning i forbindelse med 

nybyggeriet 
- gennemførelsen af den elektronisk patientjournalsystem, organisationsudviklingsprojekt og reinve-

stering i bl.a. laboratorie- og optisk apparatur 
 
Det omkostningsbaserede regnskab (tabel 1) viser indtægter på 19,6 mio. kr. og udgifter på 61,9 mio. 
kr. Instituttet råder over en finanslovsbevilling på 33,0 mio. kr., hvilket giver et underskud på 9,3 mio. 
kr. 
 
Underskuddet, jf. det omkostningsbaserede resultat på de 9,3 mio. kr. kan primært henføres til afskriv-
ninger på ca. 10,6 mio. kr., hvoraf alene ca. 8,8 mio. kr. skyldes ændret afskrivningsprofil på institutio-
nens ejendom med tilhørende installationer beliggende i Glostrup. For yderligere bemærkninger vedrø-
rende denne post henvises til afsnittet 3.1 Anvendt regnskabspraksis.  
 
At underskuddet alligevel ikke er blevet større skyldes bl.a.  

- at institutionen på TB har modtaget tilskud til medfinansiering af institutionens midlertidige udflyt-
ning fra bygningerne i Glostrup og genhusning, mens der i år 2006, 2007 og 2008 bygges en ny 
ejendom. Genhusning er nødvendig, da de eksisterende bygninger i Glostrup er nedrevet i forbin-
delse med det nye byggeri. 
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Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio. kr.) 

Mio. kr. Regnskab 
2006 

  

Ordinære driftsindtægter (ekskl. Bevil-
linger) 

19,6   

Ordinære driftsomkostninger 61,9   

Heraf personaleomkostninger 33,2   

Andre driftsposter, netto 29,0   

Finansielle poster, netto    

Ekstraordinære poster, netto    

Årets resultat (ekskl. bevillinger) -42,3   

  Drifts- 
bevilling 

 Anlægs-
bevilling 

Indtægter 19,6 Indtægter  

Udgifter 61,9 Udgifter  

Årets nettoudgifter (ekskl. Bevillin-
ger) 

42,3   

Bevilling (nettotal), inkl. TB 33,0 Bevilling, ind-
tægter, inkl. TB 

 

  Bevilling, ind-
tægter, inkl. TB 

 

Årets underskud 9,3   

Til videreførsel    

Note: Tabellen er opgjort omkostningsbaseret 

 
 

Mio. kr. Status pr. 
31.12.2006 

Anlægsaktiver i alt 23,2 

Heraf immaterielle anlægsaktiver 2,6 

Heraf materielle anlægsaktiver 20,6 

Omsætningsaktiver i alt 10,6 

Aktiver i alt 33,8 

Egenkapital 21,1 

Hensatte forpligtelser 0,0 

Øvrige forpligtelser 12,7 

Passiver i alt 33,8 

Note: Tabellen er opgjort omkostningsbaseret 

 
 

Tabel 2: Det udgiftsbaseret årsresultat (mio. kr.) 

Jf. afs. 3.4, tabel 8, Årets nettoudgifter  35,5 

Bevillinger 33,0 

Årets underskud  2,5 
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Tabel 3: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter (kr.) 

Art Bevillingstyper Hovedkonti  Bevilling Regnskab 

Administrerede tilskud 
og lovbundne ordnin-
ger 

Lovbunden bevilling 
15.62.02 Diæt-

præparater 
Udgifter 16.600.000 13.952.575 

 
Ved det seneste udgiftsskøn i oktober måned blev udgiften skønnet til 14,5 mio. kr. på årsplan på den 
lovbundne bevilling til afholdelse af udgifter til diætpræparater for institutionens PKU- og alkaptonuri-
patienter.  
 
I forbindelse med regnskabet for 2006 er udgiften opgjort til 14 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre 
end skønnet i oktober måned i 2006. Området har været vanskeligt at budgettere på grund af øget kon-
kurrence på markedet for diætpræparater med flere og ofte billigere (godkendte) diætpræparater til 
følge. 
 
 
1.3 Årets faglige resultater 
 

Tabel 4: Oversigt over den faglige målopfyldelse (antal) 

Hovedopgave Resultatkrav Opfyldt resul-
tatkrav 

Delvis opfyldt 
resultatkrav 

Ikke opfyldt 
resultatkrav 

PKU - forebyggelse, behandling og rådgivning 9 5 1 3 

Øjenhandicap - diagnostik og optisk rehabili-
tering 

7 6 1 - 

Forskning og udvikling 8 3 5 - 

Vidensformidling og undervisning 11 7 1 3 

I alt 35 21 8 6 

 
Institutionens samlede resultat med 21 opfyldte resultatkrav, 8 delvis opfyldte og 6 resultatkrav, der 
ikke er opfyldt ud af 35 mulige resultatkrav, skal ses i lyset af et år med flere større parallelle projekter 
med træk på mange personalekategorier, bl.a. genhusning i foråret til midlertidige lejemål og udvikling 
af elektronisk patientjournalsystem. Der findes en uddybning af resultatmålene i afsnit 2. 
 
Af institutionens samlede bevillingsfinansierede nettolønudgifter på 22,2 mio. kr. for regnskabsåret, kan 
12,1 mio. kr. direkte henføres til virksomhedens ovenstående 4 udadrettede hovedopgaver. Den indbyr-
des (løn) ressourcefordeling hovedopgaverne imellem er angivet i den efterfølgende figur 1. 
 
Figur 1: Skønnet procentfordeling af institutionens netto lønudgifter 

PKU behandling 
og rådgivning 

16%

Øjenhandicap - 
diagnosticering 
og rehabilitering 

16%

Forskning og 
vidensformidling 

24%

Øvrige opgaver 
45%
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I opgavegruppen øvrige opgaver er indeholdt nettolønudgifterne for institutionens hjælpefunktioner, 
herunder faglige hjælpefunktioner samt sekretariat, reception, IT, regnskab og rengøring. Generel ledel-
se og administration udgør 11 % af de samlede nettoudgifter. 
 
 
1.4 Forventninger til det kommende år 
 
KISØ står over for adskillige og samtidig store udfordringer i de kommende år. Både universitetsrefor-
men, kommunalreformen med nye større regioner, specialeplanlægning, ny medicin og teknologi, en 
landsdækkende elektronisk patientjournal og stigende konkurrence vil stille store krav til KISØ såvel 
eksternt som internt. 
 
KISØ's basisbevilling, der andrager omkring 60 % af omsætningen, reduceres hvert år med 2 % som 
følge af Finansministeriets krav om løbende effektivisering. 
Hertil vil flere af KISØ's tidsbegrænsede satspuljebevillinger planmæssigt udløbe i 2007 og årene heref-
ter. De igangsatte aktiviteter kan ikke fortsætte medmindre der skaffes fortsat finansiering.  
 
KISØ's fremtid afhænger af, hvor godt KISØ formår at tackle samtlige udfordringer, som summarisk 
uddybes i det følgende. 
 
Som led i universitetsreformen har regeringen besluttet, at et nyt domicil (som planlagt) opføres tæt på 
Glostrup Hospital, samt at der indgås samarbejdsaftaler mellem KISØ og Region Hovedstaden, der dan-
ner grundlag for den samlede udvikling af KISØ. Målet er bl.a. at gøre KISØ til en del af Københavns 
Universitetshospital med henblik på at realisere faglige synergier på uddannelses- og forskningsområdet. 
Det vil være afgørende, at KISØ's forskning får en synlig og anerkendt placering i den nye sammenhæng 
med Universitetet. 
 
De nye regioner åbner mulighed for, at hver enkelt region – ikke mindst Region Hovedstaden – i større 
omfang end hidtil bliver i stand til at løfte opgaver, der kræver specialviden og ekspertise på grund af 
større enheder og økonomisk volumen. Det gælder især for varetagelsen af højt specialiserede opgaver. 
KISØ's eksistens er i høj grad afhængig af, i hvilket omfang det lykkes at bevare en synlig opgaveplace-
ring i landsspecialeplanlægningen og/eller i regionernes sygehusplanlægning. Hertil vil opdateret appara-
tur og teknologi vil være en nødvendighed.  
  
En landsdækkende elektronisk patientjournal vil stille krav om systematisk og relevant kommunikation 
med den øvrige sundhedssektor. KISØ står over for implementering af første etape af nyt patientregi-
streringssystem primo 2007, hvilket kræver en omlægning af eksisterende arbejdsgange. En udbygning 
af KISØ's elektroniske patientjournal til at håndtere ekstern elektronisk kommunikation er en forudsæt-
ning for fuld udnyttelse af teknologien. 
 
Endelig betyder såvel den stigende konkurrence som globaliseringen på området vedrørende diagnostik 
af genetiske sygdomme, at KISØ til stadighed må have fokus på at levere høj kvalitet til lavest mulige 
omkostninger.  
 
KISØ's bestyrelse har den 20. februar 2007 vedtaget en strategi for KISØ for perioden 2007 - 2010, der 
understøtter en udvikling af institutionen som nationalt ”center of excellence” inden for kerneområderne 
vel vidende, at en lang række forudsætninger - ikke mindst økonomiske - skal være til stede for at "ski-
bet kan sejles lykkeligt i havn". 
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2. Målrapportering 
 
2.1 Målrapportering, del 1 - skematisk oversigt 
 
KISØ's 4 hovedmål med dertil knyttede 35 resultatkrav fremstår med en samlet målopfyldelse på 78,6 
pct., hvilket er en øgning sammenlignet med 2005, hvor målopfyldelsen var 71 pct. 
 
Målopfyldelse i 2006 er fordelt med 64,3 pct.'s opfyldelse for målet PKU - forebyggelse, behandling og 
rådgivning, 95,3 pct. på målet Øjenhandicap, diagnostik og rehabilitering, 91,2 pct. for målet Forskning 
og udvikling, og 68,2 pct. på målet Rådgivning og vidensformidling.  
 
Tabel 5: Oversigt over målopfyldelse fordelt på resultatkravniveau med estimerede lønudgifter 

PKU - forebyggelse, behandling og rådgivning 

Gennem livslang behandling sikres, at børn med PKU opnår en intelligens indenfor normalområdet samt at barnet som 
ung/voksen får en velintegreret tilværelse mht. uddannelse, familieliv, arbejdsmarkedet mm. 

Nr. Resultatkrav Opnåede resultater Indtægter 
(Netto)- 

Lønudgifter 
Personale-
kategorier 

1.1 
 

Antallet af PKU vejledninger/undersøgelser 
fastholdes som minimum på 2004/2005 
niveauet jf. efterfølgende: 
År 2004 2005 2006 
PKU ernæ-
rings-
rådgivninger 

364 406 252 

PKU psyko-
log-
undersøgelser 

70 54 63 

PKU læge-
undersøgelser 

269 204 186 

 

Krav 1.1 opfyldes 
delvist, idet der er 
opnået en opfyldelses-
procent på ca. 75 pct.  

1.2 Det estimerede årsforbrug af diætpræpara-
ter ved udarbejdelsen af institutionens 
midtvejsredegørelse må maksimalt afvige 3 
% fra det realiserede årsresultat. 

Krav 1.2 blev ikke 
opfyldt med beregnet 
forbrug ved midtvejs-
redegørelsen på 14,5 
mio. kr., hvor årsresul-
tatet blev 14,0 mio.  

1.3 Institutionen skal have et PKU- og Al-
kaptonuri- rådgivningsberedskab bestående 
af læge, psykolog og ernæringsvejleder 
samt plejepersonale til håndtering af eksi-
sterende patienter samt en skønnet 
patienttilvækst på op til 8 nye 
behandlingskrævende patienter i 2006. 

Krav 1.3 anses for 
opfyldt med beredskab 
på op til 8 nye patien-
ter.  

1.4 
- 

1.7 

Alle behandlingskrævende børn sættes i 
diætbehandling, hvorfor der forudsættes 
100 % patienttilslutning for nye PKU-børn.  
Der søges i 2006 skabt øget opmærksom-
hed omkring institutionens online diætpræ-
parat-bestillingsmodul med øget anvendel-
sesprocent til følge. I 2006 implementeres 
rettelse til applikationen, således at data 
vedr. forbrugspct. kan opstilles fra 2006 og 
fremover. 
Børn med PKU skal opnå en intelligens 
indenfor normalområdet. 
Gruppen af gravide med PKU følger institu-
tionens behandlingsplaner, hvilket indebæ-
rer, at streng diætbehandling sættes i 
værk når graviditet planlægges, og heref-
ter kontrolleres nøje. Min. 90 % af de 
gravide skal være velkontrollerede. 

Alle krav 1.4 til 1.7 er 
opfyldt på nær krav 1.5 
om rettelse af applika-
tion til opgørelse af 
forbrugsprocent.  

1.8 På basis af rapporter over opgørelse af 
effekt af diætbehandling på kognitiv udvik-
ling samt sociale uddannelsesmæssige og 
erhvervsmæssige forhold hos PKU-patienter 
født før 1980, udarbejdes videnskabelig 
publikation. 

Krav 1.8 er ikke opfyldt 
da rapport ikke er 
færdig. 

- 3,5 mio. kr. Overlæge, 
Psykolog,  

Læge,  
Bioanalytiker, 
Sygeplejerske, 
øvrigt pleje-
personale,  

Diætist 
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PKU - forebyggelse, behandling og rådgivning 

Gennem livslang behandling sikres, at børn med PKU opnår en intelligens indenfor normalområdet samt at barnet som 
ung/voksen får en velintegreret tilværelse mht. uddannelse, familieliv, arbejdsmarkedet mm. 

Nr. Resultatkrav Opnåede resultater Indtægter 
(Netto)- 

Lønudgifter 
Personale-
kategorier 

1.9 Institutionen vil gennemføre en PKU bru-
gertilfredshedsundersøgelse med vægtning 
af familiernes forventning til bl.a. lægelig 
og psykologisk undersøgelse og informati-
on, diætvejledning, omsorg og serviceni-
veau. 

Krav 1.9 er opfyldt, 
idet der er gennemført 
en brugerundersøgelse. 
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Øjenhandicap, diagnostik og rehabilitering 

Gennem optisk rehabilitering sikre børn, unge og voksne i arbejdsdygtig alder tilknytning til uddannelses- og arbejds-
markedet 

Nr. Resultatkrav Opnåede resultater Indtægter 
(Netto)- 

Lønudgifter 
Personale-
kategorier 

2.1 Institutionen skal have beredskab til at 
håndtere et samlet antal øjenlægekonsul-
tationer samt optikrådgivninger, mini-
mum som i 2004 
År 2004 2005 2006 
Lægekons. 1.947 1.660 1.545 
Optikråd. 2.366 2.116 1.856  

Krav 2.1 er delvist 
opfyldet. 

2.2 Øjenregistrene skal opdateres og vedlige-
holdes løbende (min. kvartalsvis). Nyhen-
viste patienter med arvelige øjensygdom-
me og evt. nye familiemedlemmer skal 
tilbydes diagnostisk udredning eventuelt 
suppleret med blodprøver. 

Krav 2.2 er opfyldt med 
løbende opdatering af 
Synsregister.  

2.3 Ventetiden for Øjenklinikkens øjenkonsul-
tationer for fremskyndede patienter må 
ikke overstige 3 uger. 
År 2004 2005 2006 
Ventetiden i 
uger 

3 3 3 

 

Krav 2.3 er opfyldt. 

2.4 Ventetiden for nyhenviste patienter må 
ikke i gennemsnit være større end 14 
uger fra modtagelse af henvisningen til 
undersøgelsen. Ventetiden for genhenvi-
ste patienter må ikke være større end 30 
uger.  

År 2004 2005 2006 
Nyhenviste 
(gns., uger) 

15 14 14 

Genhenviste 
(range, uger) 

4-28 4-30 4-30 

 

Krav 2.4 er opfyldt. 

2.5 Der udarbejdes en prioriteret venteliste 
for henviste patienter til KISØ, Hellerup. 

Krav 2.5 er opfyldt. 

2.6 Der skal gennemføres en evaluering af 
effekten af Øjenklinikkens patientbehand-
ling i form af opgørelse over antal og 
udfald af erhvervssager mhp. bevarelse af 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Krav 2.6 er opfyldt med 
opgørelse over antallet 
og udfaldet af erhvervs-
sager i 2006. 

2.7 Der gennemføres en patienttilfredsheds-
undersøgelse med fokus på effektmål: 
patienternes oplevelse af forbedret livs-
kvalitet, målt ved f.eks. mulighed for 
deltagelse i sociale aktiviteter (f.eks. 
fritids- aktiviteter), arbejdsliv, grad af 
selvhjulpenhed. 

Krav 2.7 er opfyldt med 
gennemførelse af pati-
enttilfredshedsundersø-
gelse. 

1,7 mio. kr. 3,5 mio. kr. Overlæge, 
AC’er,  
læge,  

plejepersonale, 
Optikere  
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Forskning og udvikling 

Via forskningsmidler skaffet i fri konkurrence udføres forskning og udvikling baseret på de 10 tværgående principper for 
sektorforskningen, hvor kvaliteten sikres gennem anvendelse af uafhængig vurdering 

Nr. Resultatkrav Opnåede resultater Indtægter 
(Netto)- 

Lønudgifter 
Personale-
kategorier 

3.1 Der publiceres reviewed videnskabelige 
artikler fordelt på institutionens 5 pro-
gramområder på niveau med år 2004 
Prog./år 2004 2005 2006 

(I) PKU og beslægte-
de tilstande 

3 5 7 

(II) Mental retarde-
ring udviklingsforstyr-
relser og autisme 

13 15 11 

(III) Synshandicap 
klinik og molekylær-
genetik 

11 8 4 

(IV) Kobber- og 
energistofskiftet 

5 8 1 

(V) Genterapiforsk-
ning 

5 5 3 

Total 37 41 26  

Krav 3.1 er delvist 
opfyldt med 26 artikler. 
Hertil kommer 5 kapit-
ler i lærebøger og 3 
populærvidenskabelige 
artikler 

3.2 KISØ har egne ph.d.-studerende samt 
eksterne studerende (dvs. KISØ-forsker er 
vejleder for ph.d.-studerende i andet for-
skermiljø) på 2005 niveau. 

Antal/år 2004 2005 2006 
Studerende 10 10 8  

Krav nr. 3.2 er delvist 
opfyldt med 8 ph.d.-
studerende. 

3.3 Institutionen initierer nyt satsprojekt vedr. 
behandling af mental retardering og med-
født synshandicap (udvikling af metoder til 
genoverførsel) ved ansættelse af forsk-
ningspersonale mhp. at udvikle nye meto-
der til genoverførsel til celler. Nye metoder 
dokumenteres ved videnskabelige publika-
tioner jf. efterfølgende: 

Antal/år 2006 
mål 

2006 
resultat 

Publikationer 6 2  

Krav nr. 3.3 er delvist 
gennemført med ansæt-
telse af personale og 
publikation af 2 artikler.  

3.4 Der forventes et aktivitetsniveau (forbrug 
af fondsmidler fra offentlige og private 
fonde) på niveau med året 2004. 
År  2004 2005 2006 
Mio. kr. 3,6 4,2 3,5  

Krav 3.4 er næsten 
opfyldt. 

3.5 Evt. sikkerhedsrisici ved nye metoder 
undersøges målt ved genomisk ustabilitet 
og dokumenteres ved videnskabelige pub-
likationer. 

Krav 3.5 om videnska-
belig publikation er 
opfyldt. 

3,5 mio. kr. 
 

5,2 mio. kr. Professor,  
AC,  

overlæge,  
læge,  

bioanalytiker,  
sekretærer,  

plejepersonale, 
diætist,  

AV-
medarbejder. 

3.6 Institutionen deltager i mulige (laboratori-
um) kvalitetssikringsprogrammer, ERN-
DIM, EMQN, DEKS. Kravet til institutionen 
er at fortage korrekt analysebesvarelse i 
kvalitetssikringsprogrammerne. I efterføl-
gende skema er angivet, om kravet er 
opfyldt.  
Program 2004 2005 2006 
ERNDIM opfyldt opfyldt opfyldt 
EMQN opfyldt opfyldt opfyldt 
DEKS prøve-

ordning 
opfyldt  opfyldt 

UK-NEQAS - opfyldt opfyldt  

Krav 3.6 er  opfyldt.    

3.7 Der arbejdes videre med kvalitetssikring 
af laboratoriefunktionen. Målet for 2006 er 
at færdiggøre kvalitetshåndbogens anden 
del ”tekniske krav”. Hertil implementering 
af yderligere ca. 10 % af analyseforskrif-
terne efter retningslinier beskrevet i ’Vej-
ledning for forskrifter’ 

Krav 3.7 er opfyldt med 
implementering af 
yderligere 10 %. 
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Forskning og udvikling 

Via forskningsmidler skaffet i fri konkurrence udføres forskning og udvikling baseret på de 10 tværgående principper for 
sektorforskningen, hvor kvaliteten sikres gennem anvendelse af uafhængig vurdering 

Nr. Resultatkrav Opnåede resultater Indtægter 
(Netto)- 

Lønudgifter 
Personale-
kategorier 

3.8 Institutionen anvender bl.a. citationsin-
dex3 som effektmål. Det vurderes, at en 
gns. "impact factor"4 for de videnskabelige 
artikler på omkring 3 - er tilfredsstillende.  

Antal/år 2004 2005 2006 
mål 

2006 
resul-

tat 

Gns. im-
pact factor 

2,96 3,58 >2,96 4,1 

En stor andel (ca. 40 %) af publikationer-
ne er i øvrigt udført som internationalt 
samarbejde. 

Krav 3.8 er opfyldt med 
en gennemsnitlig im-
pact factor på 4,1. 

   

                                                                  
3 Citationsindex angiver antal gange en artikel er citeret . 
4 Impact Factor er et mål for et tidsskrifts synlighed eller gennemslagskraft i den videnskabelige kommunikation. Fakto-
ren udregnes efter hvor mange gange et tidsskrift er citeret i forhold til antal artikler i tidsskriftet.  
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Rådgivning og vidensformidling 

Vidensformidling gennem undervisning på præ og post niveau samt gennem deltagelse i uddannelse af sundhedsperso-
nale 

Nr. Resultatkrav 
Opnåede resulta-

ter 
Indtægter 

(Netto)- 
Lønudgifter 

Personale-
kategorier 

4.1 Institutionen yder telefonrådgivning til fagperso-
ner og patienter/familier. Aktiviteten registreres 
ved punktanalyse 1 uge i foråret og 1 uge i 
efteråret. Minimum en af de gennemgående 
aktiviteter udvælges efterfølgende efter tur mhp. 
yderligere detailgennemgang.  

Krav 4.1 er opfyldt 
med registrering af 
telefonrådgivningen 
med efterfølgende 
detailgennemgang 
af rådgivningen. 
Undersøgelse er 
grundet flytning 
foregået 2 uger i 
efteråret. 

4.2 Institutionen skal have et samlet antal personer i 
uddannelse fordelt på ernærings- og hushold-
ningsøkonomstuderende og klinisk diætiststude-
rende samt på yngre læger svarende til 2005. 

År 2004 2005 2006 
Antal udd. 
søgende 

6 6 3 

 

Krav 4.2 er kun 
delvist gennem-
ført med 3 yngre 
læger. 

4.3 Institutionen skal fastholde et undervisnings-
/kursusniveau minimum som 2005. Kurser der 
formidler viden om handicap, synshandicap og 
sjældne sygdomme gennem undervisning og 
møder/temadage for social/sundhedspersonale. 
År 2004 2005 2006 

Speciallæge 
kurser 

3 3 4 

Forsker kurser - 2 3 
Andre kurser - 3 9  

Krav 4.3 er gen-
nemført med i alt 
16 kurser. 

4.4 KISØ servicerer CSH med lægekonsulent bi-
stand i form af patientrådgivning, ekspertråd-
givning og skriftlige bidrag (syndrombeskrivel-
ser, nyt fra forskning) svarende til 12-15 timer 
per måned med et resultatmål jf. efterfølgende:  
År 2004 2005 2006 

mål 
2006 

resultat 
Antal syn-
drom-
beskrivelser 

7 10 10 12 

 

Krav 4.4 er opfyldt. 

4.5 Resultater af ny national og international forsk-
ning i genterapi formidles via oprettelse af mini-
mum 2 artikler og 2 nyheder på dedikeret områ-
de af www.kisoe.eu. 

Krav 4.5 er ikke 
opfyldt på grund af 
tidsforskydning i 
projektet. 

4.6 På basis af udarbejdet kravspecifikation af web-
baseret system til indrapportering indgås aftale 
med ekstern leverandør om udvikling af applika-
tion (jf.satspuljeprojekt: FL06 70. Landsdækken-
de internetbaseret registrering af synshandicap 
og behov for svagsynsoptik. 

Krav 4.6 er ikke 
opfyldt.  
 

4.7 Som et delelement af satspuljeprojektet nævnt 
under 4.6 indhentes i 2006 datadump dækkende 
2005 fra synscentraler/ kommunikationscentra-
ler, og der udarbejdes fælles terminologi mhp. 
nu og fremover at kunne sammenstille nationale 
data. 

Krav 4.7 er opfyldt 
med datadump og 
udarbejdelse af 
terminologi. 
 

4.8 KISØ's position i VISO skal i løbet af 2006 yderli-
gere konkretiseres/afklares. 

Krav 4.8 er ikke 
opfyldt, da VISO 
ikke var operatio-
nelt ultimo 2006. 

- - - 
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Rådgivning og vidensformidling 

Vidensformidling gennem undervisning på præ og post niveau samt gennem deltagelse i uddannelse af sundhedsperso-
nale 

Nr. Resultatkrav 
Opnåede resulta-

ter 
Indtægter 

(Netto)- 
Lønudgifter 

Personale-
kategorier 

4.9 KISØ rådgiver sundhedssektoren/forvaltninger 
ved individuelle og generelle problemstillinger 
vedrørende behov for sociale og andre ydelser 
for PKU, fragilt X syndrom, Rett syndrom, andre 
sjældne mentalretarderingssyndromer samt 
synshandicap.  
Der udarbejdes standardiserede anbefalinger til 
kommunerne vedr. PKU patienters merudgifter 
til diæt (standard merudgiftsberegninger) samt 
vedr. tabt arbejdsfortjeneste. 
Øjenklinikken samarbejder med IBOS om ca. 70 
erhvervssager årligt (mhp. at synstruede kan 
forblive i erhverv).  
År 2006 

mål 
2006 

resultat 
St. merudgift 
beregninger 

150 199 

Tabt arbejds-
fortjeneste 

25 25 

Erhvervssager 70 72  

Krav 4.9 er op-
fyldt med rådgiv-
ning.  

 
 
 
 
Anbefalingerne til 
kommunerne er 
udarbejdet vedr. 
PKU patienternes 
merudgifter til diæt. 

 

4.10 Der udarbejdes årlig rapport fra henholdsvis 
Synsregisteret og SeeWin (i alt 2 årlige register-
rapporter). Rapporterne beskriver årsager til 
blindhed i Danmark og interessenterne dækker 
såvel den diagnostiske, pædagogiske og økono-
miske indgang. Rapporterne anvendes bl.a. af 
synsfagligt personale på landsplan. Synsregister 
rapporterne udsendes til samtlige øjenlæger, 
synscentraler og synskonsulenter til orientering 
og til oplysning om, hvilke ændringer, der er 
sket. Endvidere har udsendelsen det formål at 
erindre alle om vigtigheden af kravet til at regi-
strere alle børn med syn < = 6/18. SeeWin 
rapporter sendes til samtlige synscentraler, 
synsfaglige ledere, Amtsråd/Regionsråd, Social-
ministeriet, Videnscentret og IBS også mhp. at 
formidle statistikken for årsager til synsnedsæt-
telse - om der sker ændringer i sygdomsmøn-
ster. Begge rapporter findes på hjemmesiden 
www.kisoe.eu og kan downloades derfra. 

Krav 4.10 er opfyldt 
med både synsre-
gister rapport og 
SeeWin rapport. 

4.11 Det fremadrettede samarbejde med de amtslige 
synscentraler omkring servicelovens paragraffer, 
hvori nye hjælpemidler kan afprøves i fælles-
skab, fortsættes og udbygges - således at lokal 
erfaring kan suppleres med mere specielle løs-
ninger. Der afholdes minimum en årlig konferen-
ce/møde med deltagelse af KISØ, Hellerups 
optikere og de amtsligt ansatte optikere. 

Krav 4.11 er opfyldt 
med afholdelse af 
konference mellem 
optikerne på KISØ 
og de amtsligt 
ansatte optikere. 

 

  

Bemærkning: Den medgåede tid/trækket på personaleressourcer til ovenstående mål kan desværre 
ikke umiddelbart trækkes fra institutionens registreringssystemer, hvorfor der ikke er skøn for lønudgif-
ten. 
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2.2 Målrapportering, del 2 - uddybende analyse og vurderingen 
 
KISØ's opgavehierarki er tilknyttet 4 hovedmål, som alle er strategisk vigtige. Til hovedmålene er der 
tilknyttet henholdsvis 9, 7, 8 og 11, i alt 35 underliggende resultatkrav. KISØ's samlede målopfyldelse 
kan opgøres til 78,6 pct.  
 
Nedenfor følger en analyse og vurdering af de af ovennævnte 4 mål med de tilhørende resultatkrav, der 
vurderes som værende væsentlige og ikke opfyldte eller delvist opfyldte.  
 
De to patientrelaterede mål vedrørende PKU-behandling og behandling af synshandicap er institutionens 
kerneområder, hvorfor en nøjere gennemgang er relevant.  
 
Forskningsområdet har stået mindre stærkt i 2006 sammenlignet med 2005 på grund af bl.a. flytning og 
genhusning, men har alligevel været med til at profilere institutionen nationalt og internationalt.  
 
Kvalitetssikring og metodeudvikling sikrer en fortsat kvalitetsudvikling af institutionens laboratorieydel-
ser.  
 
KISØ har i 2006 på grund af flytningen stået mindre stærkt omkring rollen som formidler af viden vedr. 
sjældne handicap og anvendelsen af medarbejderes spidskompetencer i undervisning på alle niveauer. 
 
 

PKU, forebyggelse, behandling og rådgivning 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt resul-

tatkrav 
Ikke opfyldt resul-

tatkrav 

9 5 64,3 1 3 

 
Resultatkrav til analyse: [1.1-1.3] 
 
Resultatkrav [1.1] 
Antallet af PKU vejledninger/undersøgelser fastholdes 
som minimum på 2004/2005 niveauet 
 

Status 
De sidste år har været atypiske med få nye patienter og 
2006 var præget af flytning. I en periode, blev kun de 
mest nødvendige kontroller gennemført, bl.a. hvor der 
skulle psyk.testes 

Resultatkrav [1.2] 
Det estimerede årsforbrug af diætpræparater ved udar-
bejdelsen af institutionens midtvejsredegørelse må 
maksimalt afvige 3 % fra det realiserede årsresultat 
 

Status 
Antallet af forskellige diætpræparater samt leverandø-
rer er steget i de senere år med øget konkurrence til 
følge og faldende priser. Fra midtvejsredegørelsen er 
der tale om en samlet afvigelse på -3,4 pct. 
Mindreforbruget er op-gjort som forskellen mellem det 
realiserede årsforbrug på 14,0 mio. kr. og institutionens 
skøn i midtvejsredegørelsen på 15,3 mio. kr 

Resultatkrav [1.3] 
Institutionen skal have et PKU- og Alkaptonuri- rådgiv-
ningsberedskab bestående af læge, psykolog og ernæ-
ringsvejleder samt plejepersonale til håndtering af 
eksisterende patienter samt en skønnet patienttilvækst 
på op til 8 nye behandlingskrævende patienter i 2006 
 

Status 
Der fødes erfaringsmæssigt 6 børn om året med PKU, 
men der er statistiske udsving i det årlige antal. I de 
senere år har tilgangen af nyfødte børn med PKU været 
lidt mindre end normalt. I året er der dog kommet 6 
nye patienter, hvor 2 er behandlingskrævende og 4 er 
ikke behandlingskrævende 

 
 
Baggrund 
PKU er en medfødt sygdom, der skyldes et defekt leverenzym, phenylalanin hydroxylase, hvilket bevir-
ker, at aminosyren phenylalanin (phe) ikke kan omdannes til tyrosin, men i stedet ophobes i blod og 
væv. Især den umodne hjerne er meget følsom for dette, og ubehandlet medfører PKU irreversibel hjer-
neskade med mental retardering, oftest i svær grad. Diætbehandling med specialpræparater og speciel 
kost forebygger dette. Udlevering af diætpræparater styres af institutionen. 
 
Analyse og vurdering 
Antallet af konsultationer såvel som mængden af udleveret diætpræparat afhænger af antallet af 
patienter samt patientsammensætning (aldersfordeling, gravide, samt voksne som genoptager 
behandling). Antallet af gravide og nytilkomne børn er ikke sikkert forudsigeligt.  
 
Patientsammensætningen er bestemmende for hvor mange konsultationer, der er nødvendige. Årets 
tilgang af nye behandlingskrævende børn var mindre end gennemsnitligt. Nedgangen i patient-
konsultationer skyldes dels dette forhold, dels flytningen. 
 
Tilkomst af nye leverandører og dermed billigere produkter vurderes som væsentligste årsag til 
institutionens mindreforbrug. 
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Øjenhandicap - diagnostik og optisk rehabilitering 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt resul-

tatkrav 
Ikke opfyldt resul-

tatkrav 

7 6 95,3 1 - 

 
Resultatkrav til analyse: [2.1] 
 
Resultatkrav [2.1] 
Institutionen skal have beredskab til at håndtere et 
samlet antal øjenlægekonsultationer samt optikrådgiv-
ninger, minimum som i 2004 
 

Status 
Antallet af lægekonsultationer og optikkonsultationer 
har været faldende i 2006. Den manglende målopfyldel-
se skyldes de mange vakancer på nøglepositioner, som 
har været vanskeligt at fylde ud med kvalificeret perso-
nale  

 
 
Baggrund 
Der findes mange hundrede forskellige øjenlidelser, som kan medføre alvorligt synshandicap. Disse lidel-
ser optræder hyppigst i barnealderen og blandt yngre voksne. Mange øjenlidelser er sjældne. Det kræ-
ver stor erfaring at opnå kendskab til disse sjældne øjensygdomme. Derfor er øjenklinikken en special-
klinik for hele Danmark.  
 
Øjenklinikken har gennem en årrække haft en stort set uændret patientomsætning. I de senere år er 
patientgruppen blevet "tungere" behandlingsmæssigt, da lettere ting klares lokalt - dels på øjenafdelin-
ger dels på lokale synscentraler. 
 
Analyse og vurdering 
Der har løbende været gennemført effektiviseringer i proceduren omkring patienterne, hvilket har mu-
liggjort patientflow trods en mere ressourcekrævende patientsammensætning. 
 
I 2006 var det dog ikke muligt yderligere at effektivisere og et lederskifte og en større personaleudskift-
ning har bevirket mindre kapacitet til patientbehandling. Derudover har både øjenlæger, optikere, syge-
plejersker og øvrige personale været inddraget i både byggesag og EPJ-udredninger. 
 
Disse forhold forklarer tilsammen nedgangen i antal konsultationer, men understreger også, at øjenkli-
nikken fremover skal synliggøre en klarere fokusering på sjældne og svære synshandicap. 
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Forskning og udvikling 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt resul-

tatkrav 
Ikke opfyldt resul-

tatkrav 

8 3 91,2 5 - 

 
Resultatkrav til analyse: [3.1] [3.6] [3.8] 
 
Resultatkrav [3.1] 
Der publiceres reviewed videnskabelige artikler fordelt 
på institutionens 5 programområder på niveau med år 
2004 

Status 
Manglende publiceringer skyldes dels følger af flytnin-
gen i 2006 og tidsforskydninger, idet ca. 10 artikler 
ligger i "pipelinen" primo 2007 

Resultatkrav [3.6] 
Institutionen deltager i mulige (laboratorium) kvalitets-
sikringsprogrammer, ERNDIM, EMQN, DEKS. Kravet til 
institutionen er at fortage korrekt analysebesvarelse i 
kvalitetssikringsprogrammerne 

Status 
Opfyldt. Rekvireret materiale er tilgået samtlige kvali-
tetssikringsprogrammer 

Resultatkrav [3.8] 
Institutionen anvender bl.a. citationsindex som effekt-
mål. Det vurderes at en gns. "impact factor" for de 
videnskabelige artikler på omkring 3 - er tilfredsstillen-
de. En stor andel (ca. 40 %) af publikationerne er 
udført i internationalt samarbejde 

Status 
Målet er overfyldt og illustrerer, at KISØ's forskning er 
på et højt internationalt niveau 

 
 
Baggrund 
Den generelle udvikling er, at der i stigende grad stilles krav om certificering, akkreditering mm. af ser-
viceydelser, herunder ikke mindst laboratorieanalyser. Der er derfor udviklet adskillige eksterne kvali-
tetssikringsprogrammer på laboratorieområdet. Institutionen deltager i alle relevante programmer, for 
2006 i alt 4. Kravet er, at den eksterne evaluering viser laboratoriet yder korrekte analysesvar. 
 
Til vurdering af forskningskvalitet benyttes publikation i internationale tidsskrifter med "peer review", 
deltagelse i internationale netværk, evne til at tiltrække eksterne midler, samt uddannelse af forskere. 
 
Analyse og vurdering 
Laboratoriet har, efter de eksterne evalueringer, placeret sig blandt de 80-100 % bedste evalueringer, 
hvilket er meget tilfredsstillende. 
 
Arbejdet med de internationale kvalitetssikringsprogrammer er forløbet planmæssigt. 
 
Arbejdet med kvalitetshåndbogen er derimod skredet langsommere frem end forventet og antallet af 
færdiggjorte analyseforskrifter halter også bagefter. Årsager hertil er, at flere tunge og ressourcekræ-
vende projekter med EPJ og nyt byggeri har belastet især personaleressourcer på laboratoriet. Instituti-
onen har ikke i 2006 rådet over ekstra ressourcer til at løfte alle opgaver, hvorfor kvalitetshåndbogen er 
faldet i prioriteringen. 
 
Målet for den forskningsmæssige kvalitet er opfyldt med opnået gennemsnitlig impact factor på 4,1 
blandt de publicerede videnskabelige artikler. Antallet (26) er mindre end året før, hvilket primært kan 
henføres til en forskydning i publiceringen. 
 
KISØ deltager bl.a. i et formaliseret EU støttet forskningsprojekt ("INTHER") med deltagelse af forsk-
ningsgrupper og biotek virksomheder fra 7 europæiske lande. 
 
Der er desuden etableret et formaliseret forskningssamarbejde med en forskergruppe i Schweiz, som 
bl.a. har indbefattet udstationering af dansk forskerstuderende i ca. 2 måneder. 
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Formidling og undervisning 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt resul-

tatkrav 
Ikke opfyldt resul-

tatkrav 

11 7 68,2 1 3 

 
Resultatkrav til analyse: [4.2] [4.6] [4.8] 
 
Resultatkrav [4.2] 
Institutionen skal have et samlet antal personer i ud-
dannelse fordelt på ernærings- og husholdnings-
økonomstuderende og klinisk diætiststuderende samt 
på yngre læger svarende til 2005 

Status 
Da man, grundet genhusning, har pladsproblemer, har 
der kun været plads til uddannelsessøgende læger, men 
ikke til diætist- og ernærings- og husholdningsøkonom-
studerende 

Resultatkrav [4.6] 
På basis af udarbejdet kravsspecifikation af web-
baseret system til indrapportering indgås aftale med 
ekstern leverandør om udvikling af applikation (jf. 
satspuljeprojekt: FL06 70. Landsdækkende internet-
baseret registrering af synshandicap og behov for 
svagsynsoptik) 

Status 
Udvikling af applikation var for dyr. En alternativ løs-
ning via EPJ er valgt 

Resultatkrav [4.8] 
KISØ's position i VISO skal i løbet af 2006 yderligere 
konkretiseres/afklares 

Status 
Bemandingen af VISO er først begyndt ultimo 2006. 
Der har i 2006 været afholdt møde med VISO's direktør 

 
 
Baggrund 
Institutionen er efterspurgt til undervisning i kraft af særlig viden vedr. behandling af PKU samt vedr. 
genetiske sygdomme samt synshandicap. Studerende indenfor klinisk diætist-ernæringsområdet har 
derfor studieforløb på institutionen. 
 
Institutionen har klassificerede stillinger til uddannelse af yngre læger i klinisk genetik, hvilket er opret-
holdt. Institutionen bidrager desuden til speciallægeuddannelsen bl.a. ved kurser mm. 
 
Institutionen yder lægefaglig konsulentbistand til CSH i form af fælleskonferencer og udfærdiger korte 
syndrombeskrivelser til CSH's hjemmeside. Der kræves lægelig ekspertviden på området sjældne handi-
cap. 
 
Fra 2005 plus 5 år er der modtaget satspuljemidler til udvikling af et landsdækkende internetbaseret 
system til decentral (regional) indrapportering af synshandicap. 
 
Analyse og vurdering 
Uddannelses- og undervisningsaktiviteterne er øget de senere år, dog ikke i 2006 grundet den særlige 
situation med genhusning af medarbejderne. Institutionen har potentiale for at kunne bidrage yderlige-
re, men der er begrænsede økonomiske muligheder for at have flere læger i uddannelsesstillinger. 
 
For etablering af nationalt elektronisk indrapporteringssystem er der udarbejdet kravspecifikation. Vur-
deringen er, at projektet stort set kan følge den oprindelige plan, men der er ikke indgået aftale med 
ekstern leverandør, da der ikke er modtaget attraktive tilbud. 
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3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 
Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 
24. juni 2004 samt Økonomistyrelsens retningslinier angivet i Procesvejledningerne 1 til 5. Der er 
ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvorfor der henvises til regnskabspraksis be-
skrevet i åbningsbalance pr. 1. januar 2005. Yderligere henvises til regnskabsmæssige noter i 
bilagsdelen. Der er anvendt tal fra det af Økonomistyrelsen administrerende koncernsystem 
(SKS-systemet).   
 
3.2 Resultatopgørelse 
 
Tabel 6: Resultatopgørelse 

Note Resultatopgørelse (1.000 kr.) R-året Året før 
R-året 

B-året 

  Ordinære driftsindtægter       

  Salg af vare og tjenesteydelser 16.298 15.804 16.400 

  Tilskud til egen drift 3.160 4.352 4.500 

  Øvrige driftsindtægter 142 90   

  Gebyrer       

  Ordinære driftsindtægter i alt 19.600 20.246 20.900 

  Ordinære driftsomkostninger       

  Ændring i lagre       

  Forbrugsomkostninger        

  Husleje 1.396 572 1.600 

  Andre forbrugsomkostninger 11.397 10.603 11.600 

  Forbrugsomkostninger i alt 12.793 11.175 13.200 

1 Personaleomkostninger       

  Lønninger 29.946 29.410 34.400 

  Pension 4.137 4.176 0 

  Lønrefusion 1.023 1.466 0 

  Andre personaleomkostninger 105 92 0 

  Personaleomkostninger i alt 33.165 32.212 34.400 

  Andre ordinære driftsomkostninger 5.121 4.292 4.500 

  Af- og nedskrivninger 10.754 10.601 2.100 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 61.833 58.280 54.200 

  Resultat af ordinær drift 42.233 38.034 33.300 

  andre driftsposter       

  Andre driftsindtægter 0 0   

  Andre driftsomkostninger 20 0   

  Resultat før finansielle poster 42.253 38.034 33.300 

  Finansielle poster       

  Finansielle indtægter 3 3   

  Finansielle omkostninger 7 6   

  Resultat før ekstraordinære poster 42.257 38.037 33.300 

  Ekstraordinære poster       

  Ekstraordinære indtægter 0 0   

  Ekstraordinære omkostninger 0 0   

  Årets resultat 42.257 38.037 33.300 
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Note: Tabellen er opgjort omkostningsbaseret    

 
 
 
3.3 Balancen 
 
Tabel 7: Balance pr. 31/12-2006 

Note Aktiver (1.000 kr.) R-året Året før 
R-året 

 Note Passiver (1.000 kr.) R-året Året før 
R-året 

  Anlægsaktiver      4 Egenkapital i alt 21.144 28.572 

2 Immaterielle anlægsaktiver              

  Færdiggjorte udviklingsprojekter              

  Erhvervede koncessioner, pa-
tenter mv. 

186 248  6 Hensættelser 0 199 

  Udviklingsprojekter under opfø-
relse 

2.379 643          

  Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 

2.565 891          

3 Materielle anlægsaktiver        Langfristede gældsposter     

  Grunde, arealer og bygninger 7.056 15.894    Prioritets gæld     

  Infrastruktur        Donationer 336   

  Produktionsanlæg og maskiner 10.947 9.985    Statsgæld     

  Transportmateriel        Langfristet gæld i alt 336 0 

  Inventar og IT-udstyr 2.650 2.738          

  Igangværende arbejde for egen 
regning 

       Kortfristede gældsposter      

  Materielle anlægsaktiver i alt 20.653 28.617    Leverandører af varer og tjene-
steydelser 

3.532 3.044 

  Finansielle anlægsaktiver        Anden kortfristet gæld 2.655 887 

  Anlægsaktiver i alt 23.218 29.508    Skyldige feriepenge 4.503 3.669 

  Omsætningsaktiver        Igangværende arbejde for frem-
med regning 

   

5 Varebeholdninger 1.159 1.030    Periodeafgrænsningsposter 1.640 290 

  Tilgodehavender 9.142 6.042    Kortfristet gæld i alt 12.667 7.890 

  Værdipapirer              

  Likvide beholdninger 292 81          

  Omsætningsaktiver i alt 10.593 7.153    Gæld i alt 12.667 7.890 

  Aktiver i alt 33.811 36.661    Passiver i alt 33.811 36.661 

Note: Tabellen er opgjort omkostningsbaseret 

 
 
Yderligere forklaringer til ovenstående 
 
Forklaring til forskydninger: 
 
Udviklingsprojekter under opførelse: Der er igangsat et udviklingsprojekt omkring anskaffelse af 
et nyt elektronisk patientregistreringssystem. Systemet forventes at være driftklart primo 2007. 
 
Grunde, arealer og bygninger: Beslutning om at nedrive de eksisterende bygninger i 2006 medfø-
rer ekstraordinære store afskrivninger i årene 2005 og 2006. 
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Tilgodehavender: Stigningen skyldes bl.a. at indbetalte deposita i forbindelse med indgåelse af 
huslejeaftaler er større end sidste år. Herudover er der også en række tilgodehavender i forhold 
til dagpengerefusioner og refusioner ved fleksjob. 
 
Likvide beholdninger: I året før R-året er indestående på private fonde opført brutto (se periode-
afgrænsningsposter) og i R-året er indestående opført netto. 
 
Anden kortfristet gæld: Stigningen skyldes en forskydning af mellemregnskabet med fondene. 
 
Periodeafgrænsninger: Skyldes primært bruttoposteringer i forbindelse med bankforretninger. 
 
 
3.4 Omregningstabel 
 
Tabel 8: Omregningstabel mellem resultatopgørelse og årets 
nettoudgifter 

Omregningstabel 1.000 kr. 

Årets resultat  42.257 

- Afskrivninger -10.773 

+ Hensættelser 199 

+ Anskaffelser 2.774 

+ Lagerændringer 129 

+ Udviklingsprojekter under opførelse 1.736 

- Regulering af personaleomkostninger (skyl-
dige feriepenge og skyldigt overarbejde) 

-849 

Årets nettoudgifter 35.473 

 
Tabel 9: Omregningstabel mellem årsresultatet opgjort omkost-
ningsbaseret/udgiftsbaseret  

Omregningstabel 1.000 kr. 

Årets resultat  42.257 

- Afskrivninger -10.773 

+ Hensættelser 199 

+ Anskaffelser 2.774 

+ Lagerændringer 129 

+ Udviklingsprojekter under opførelse 1.736 

- Regulering af personaleomkostninger (skyl-
dige feriepenge og skyldigt overarbejde) 

-849 

Årets nettoudgifter 35.473 

Bevillinger 33.000 

Årets resultat  2.473 
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3.5 Bevillingsregnskabet 
 
Tabel 10: Bevillingsregnskabet for § 15.64.01 (1.000 kr.)  

  Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 

  Året før R-året       Året efter R-året 

Udgifter 49.066 52.200 55.073 -2.873 54.200 

Indtægter 20.249 19.200 19.600 -400 20.900 

Resultat, brutto 28.817 33.000 35.473 -2.473 33.300 

Bevilling, netto 32.100 33.000 33.000 0 32.000 

Resultat, netto 3.283 0 -2.473 2.473 -1.300 

Note:  Tabellen er opgjort udgiftsbaseret 
 Merforbrug i året efter R-året svarer til planlagt forbrug af opsparing 

  

 
På indtægtssiden har KISØ formået at fastholde omsætning og øge indtægten med 0,400 mio. kr. 
i den indtægtsdækkede virksomhed, hvilket bl.a. er sket gennem en stigning i antallet af geneti-
ske rådgivninger og kromosom analyser. 
 
På udgiftssiden har der været et merforbrug ift. FL06 på 2,873 mio. kr., der primært kan henfø-
res flytning og genhusning i 2006 i forbindelse med opførelsen af nyt domicil i Glostrup. Herud-
over har der også været et ekstraordinært forbrug til afholdelse af del-leverancer på KISØ's elek-
troniske patient journalsystem.  
 
Samlet fremstår KISØ herefter med et nettoresultat i det udgiftsbaseret regnskab, der viser et 
merforbrug i året på 2,473 mio. kr.  
 
Nedenstående er vist bevillingsregnskabet omkostningsbaseret. 
 
På indtægtssiden er det identisk med den udgiftsbaseret del med øget indtægt på 0,400 mio. kr. i 
den indtægtsdækkede virksomhed. 
 
På udgiftssiden er der et merforbrug ift. FL06 på 9,657 mio. kr., der primært kan henføres til 
ekstraordinære afskrivninger på 8,8 mio. kr., der har været i 2005 og 2006 i forbindelse med 
nedrivningen af de gamle bygninger og opførelsen af nyt domicil i Glostrup. Herudover er dette 
regnskab også påvirket af det ekstraordinært forbrug til afholdelse af del-leverancer på KISØ's 
elektroniske patient journalsystem samt flytning og genhusning af medarbejdere i byggeperioden.  
 
Samlet fremstår KISØ herefter med et nettoresultat i det omkostningsbaseret regnskab, der viser 
et merforbrug i året på 9,257 mio. kr. 
 
 
Tabel 11: Bevillingsregnskabet for § 15.64.01 (1.000 kr.)  

  Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 

  Året før R-året       Året efter R-året 

Udgifter 58.286 52.200 61.857 -9.657 54.200 

Indtægter 20.249 19.200 19.600 -400 20.900 

Resultat, brutto 38.037 33.000 42.257 -9.257 33.300 

Bevilling, netto 32.100 33.000 33.000 0 32.000 

Resultat, netto -5.937 0 -9.257 9.257 -1.300 

Note:  Tabellen er opgjort omkostningsbaseret 
 Merforbrug i året efter R-året svarer til planlagt forbrug af opsparing 
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3.6 Bevillingsafregning 
 
Tabel 12: Bevillingsafregning (mio. kr.) 

Hovedkonto Bevilling Regnskab Årets overskud 
Disp. overskud 
der bortfalder 

Overskud til 
videreførelse 
ultimo året 

Driftsbevilling           

- lønsum 23,8 22,2 1,6 0,0 1,6 

- øvrig drift 9,2 13,3 -4,1 0,0 -4,1 

- i alt 33,0 35,5 -2,5 0,0 -2,5 

Note: Tabellen er opgjort udgiftsbaseret 

 
Årets underskud kan - som tidligere nævnt - primært henføres til dækning af ekstraudgifter ifm. 
flytning og genhusning i perioden 2006, 2007 og 2008 samt implementeringen af den elektroni-
ske patientjournal.  
 
I forbindelse med FL06 blev overført opsparede midler fra regnskabsåret 2005 til dækning af det 
forventede ekstraordinære forbrug i 2006, der giver et samlet akkumuleret overskud primo 2006 
på 9,9 mio. kr., der ultimo 2006 er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. til 7,4 mio. kr. jf. tabel 12.  
 
 

Tabel 13: Akkumuleret resultat (mio. kr.) Udgiftsbaseret 

Hovedkonto Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 R-årets resultat Ultimo R-året 

15.64.01 8,5 7,0 9,9 -2,5 7,4 

 
Årets akkumulerede overskud på 7,4 mio. kr. skal bl.a. anvendes til:  
 
- Dækning af ekstraudgifter til flytning og genhusning af KISØ i byggeperioden april 2006 - maj 

2008, som følge af opførelsen af et nyt domicil til KISØ i Glostrup. 
- Gennemførelse af SATS-puljefinansierede projekter, hvor akkumuleret opsparing primært 

skyldes tidsmæssige justeringer af projektplanerne bl.a. genterapiprojekt, landsdækkende in-
ternetbaseret registrering og elektronisk patientjournal.  

- Anskaffelse og indkøring af nyt apparatur på både laboratoriet og øjenklinikken. 
 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 14: Akkumuleret resultat (1.000 kr.) Udgiftsbaseret 

Underkonto Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 R-årets resul-
tat 

Ultimo R-året 

15.64.01.90 294 528 570 7 577 
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4. Påtegning af det samlede regnskab 
 
 
4.1 Fremlæggelse 
 
Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 om statens 
regnskabsvæsen mv. 
 
Årsrapporten omfatter hovedkonti §15.64.01 (driftsbevilling) og §15.64.02 Diætpræparater (lov-
bunden bevilling) på finansloven, som Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ), CVR-nr. 
27233171, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevi-
sionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006. 
 
 
4.2 Påtegning 
 
Det tilkendegives hermed: 
 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende,  

 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis og  

 
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af 

midlerne og ved driften af  institutionen.  
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Noter til resultatopgørelse og balance 

 
Note 1: Personaleomkostninger 

 2003 2004 2005 2006 R-året 2007 B-året 

Antal årsværk 81 88 88 84 88 

Tilgang af medarbejdere 21 13 6 17  

Afgang af medarbejdere 15 9 14 20  

Bemærkning: Bruttotal - en medarbejder, der er ansat og fratrådt i løbet af året, indgår i begge tal. 
Medarbejdere, der enten går på orlov eller kommer tilbage fra orlov, indgår ikke i tallene, men midlertidigt 
ansatte vikarer indgår. Langtidssyge og personer på barsel indgår i tallet i det omfang de har fået løn. 
 
 
Medarbejdersammensætning på KISØ fordelt på alder og køn (antal) 

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år 

K M K M K M K M K M 

6 1 17 3 22 2 15 4 14 3 

Bemærkning: Tallene bygger på antallet af medarbejdere der har været beskæftiget i regnskabsåret. 
 
 
Note 2.: Immaterielle anlægsaktiver (kr.) 

  
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, li-
censer mv. 

I alt 

Kostpris 0 377.000 377.000 

Primokorrektioner og flytning ml. bogførings-
kredse 

    0 

Tilgang   86.562 86.562 

Afgang     0 

Kostpris pr. 31.12.2006 0 463.562 463.562 

Akkumuleret afskrivninger 0 277.652 277.652 

Akkumuleret nedskrivninger     0 

Akkumuleret af- og nedskrivninger 
31.12.2006 

0 277.652 277.652 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 0 185.910 185.910 

Årets afskrivninger   148.397 148.397 

Årets nedskrivninger     0 

Årets af- og nedskrivninger 0 148.397 148.397 

Afskrivningsperiode/år   År 2006   
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  Udviklings-projekter 
under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2006 643.000 

Tilgang 1.736.100 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 

Kostpris pr. 31.12.2006 2.379.100 

Navisiontal 

 
 

Note 3: Materielle anlægsaktiver (kr.) 

  
Grunde, 

arealer og 
bygninger 

Produktions-
anlæg og 
maskiner 

Inventar og 
IT-udstyr I alt 

Kostpris 24.906.953 15.154.124 4.668.691 44.729.768 

Primokorrektioner og flytning mellem bogfø-
ringskredse 

    -350.361 -350.361 

Tilgang   2.127.554 910.199 3.037.753 

Afgang     -70.000 -70.000 

Kostpris pr. 31.12.2006 24.906.953 17.281.678 5.158.529 47.347.160 

Akkumulerede afskrivninger 17.851.253 6.334.731 2.508.002 26.693.986 

Akkumulerede nedskrivninger       0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 
31.12.2006 

17.851.253 6.334.731 2.508.002 26.693.986 

Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2006 7.055.700 10.946.947 2.650.527 20.653.174 

Årets afskrivninger 8.838.018 1.165.788 601.491 10.605.297 

Årets nedskrivninger       0 

Årets af- og nedskrivninger 8.838.018 1.165.788 601.491 10.605.297 

Afskrivningsperiode År 2006 År 2006 År 2006   

 
Note:  

Grunde/arealer - kostpris vedrører grund på Gl. Landevej i Glostrup 

Inventar og IT-udstyr fordeler sig således:  

  Inventar  2.187.843 

  IT-udstyr 462.684 

  Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2006 2.650.527 

 
Afskrivninger under "Inventar og IT-udstyr" er inkl. donation på kr. 26.848.  
På grund af beslutning om nedrivning af bygninger beliggende i Glostrup er afskrivning fremrykket i overens-
stemmelse med restlevetiden. Dette medfører ekstraordinært store afskrivninger på bygninger og installationer 
i årene 2005 og 2006. Beløbsmæssigt svarende til ca. 8,8 mio. kr. i hvert af årene. 
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Note 4: Egenkapital - bogføringskreds 20590 

Egenkapital 2006   

Primobeholdning 01.01.2006   

Startkapital 28.572.244,18 

Primoregulering/flytning mellem bogførings-
kredse 

0 

Korrektioner /donation - 362.695,67 

Bevægelser i året   

Likviditetstildeling 35.191.741,08 

Mellemregning med andre statsinstitutioner 0 

Afstemningsdifferencer 0 

Overført resultat   

Årets resultat - 42.256.882,83 

Egenkapital pr. 31.12.2006 21.144.406,76 

 
 

 

 
 
 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 15: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.), udgiftsbaseret 

Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 Ultimo 2006 

1221 294 528 570 577 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note 5: Varebeholdninger 

Produktionsvarelager 

Produktionsvarelager KISØ i Glostrup  

Primo 01.01.2006  313.362 

+/- Lagerregulering 84.130 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006 397.492 

Produktionsvarelager KISØ i Hellerup  

Primo 01.01.2006  716.649 

+/- Lagerregulering 44.655 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006 761.304 

Produktionsvarelager i alt 1.158.796 
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Tabel 16: Oversigt over indtægtsdækket virksomhed (antal analyser/rådgivninger/undersøgelser) 

Aktiviteter 2002 2003 2004 2005 2006 

Biokemiske analyser 406 506 484 432 39 

DNA analyser 190 212 288 401 500 

Kromosom analyser 2174 2595 2497 2118 2621 

Onkogenetisk rådgivning 90 88 185 252 303 

Neuropsykologiske undersøgelser 9 - - -  

Øjenundersøgelser samt elektrofysiologiske 
undersøgelser af personer med udviklings-
handicap  

- - 10 -  

Genetisk rådgivning     67 

 
 
I 2005 blev der konstateret et fald blandt de biokemiske analyser, betydende at rentabilitet såvel 
som den kritiske masse nu er for lille - hvorfor analyserne er nedlagt i 2006. 
 
For DNA-analyserne gælder at stigningstakterne fra 2004 og 2005 er fortsat i 2006. Det bemær-
kes, at analysen for Fragilt X5 rent registreringsteknisk er udskilt af kromosomanalyserne og er 
placeret blandt DNA-analyserne. 
 
Kromosomanalyser omfatter dels fosterkromosomanalyser, dels blodprøveanalyser. I forhold til 
2005 er der sket en stigning i kromosomanalyserne.  
 
Efterspørgslen af øjenundersøgelser samt elektrofysiologiske undersøgelser af personer med 
udviklingshandicap er nedlagt fra 2005 grundet manglende patienttilslutning i prøveåret 2004.  
 
 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
 
Tabel 17: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.) 

Tilskud fra: Overført fra 
tidligere år 

Modtagne til-
skud 

Årets udgifter Årets resultat Overskud til 
videreførelse 

Private fonde 4.486 1.959 2.978 -1.019 3.467 

Statslige fonde 168 278 - 278 446 

EU - 1.020 489 531 531 

I alt 4.654 3.257 3.467 -210 4.444 

Bemærkning: "Overskud til videreførelse" svarer til med institutionens bankindestående hidrø-
rende fra indbetalinger fra private fonde. 
 
Af ovenstående tabel fremgår årets tilsagn fra fonde. Det skal bemærkes, at tilsagn og udbetaling 
er periodeforskudt, hvorfor årets tilsagn ikke nødvendigvis svarer til årets tilskud. 
 
 
Lovbunden bevilling, § 15.64.02 Diætpræparater 
 
I forhold til FL rammen forventede institutionen i årets midtvejsredegørelse at anvende skønnet 
14,5 mio. kr. på diætpræparater til børn og voksne med PKU og Alkaptonuri, hvilket var under 
rammen på FL 06 14,3 mio. kr. Årsregnskabet udviste et samlet forbrug på 14 mio. kr., hvilket er 
lig med en afvigelse på -3,4 pct. i forhold til institutionens skønnede forbrug 14,5 mio. kr. i midt-
vejsredegørelsen. 
 

                                                                  
5 Fragilt X syndromet er et mentalt retarderingssyndrom, som fortrinsvis rammer drenge med symptomer som 
bl.a. autisme og hyperaktivitet 
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Tabel 18: Bevillingsregnskabet for § 15.64.02 (1.000 kr.)  

Regnskab Budget 
  

Året før R-året 

Budget Regnskab Difference 
Året efter R-

året 

Udgifter 14.755 16.600 13.953 2.647 16.200 

Indtægter   0 0 0 0 

Resultat, brutto 14.755 16.600 13.953 2.647 16.200 

Bevilling, netto 14.300 16.600 16.600 0 16.200 

Resultat, netto -455 0 2.647 -2.647 0 

 
 
Tabel 19: Forbrug af diætpræparater til børn, unge og voksne 

Patientgruppe Antal 
Fordeling af 
patienter i 

% 
Forbrug i % 

Børn (0-12 år) 74 37,19 32,1 

Unge (13-17 år) 25 12,56 17,8 

Voksne (18 år + ) 100 50,25 47,6 

I alt 199 100,0 100,0 

 
Det er kendt, at det er en stor udfordring at fastholde teenagere med en kronisk sygdom i be-
handling. Det er derfor meget vigtigt at lytte til patientens behov og tillade dem en stor valgfrihed 
i forhold til valg af aminosyrepræparat. Således har mange i denne aldersgruppe flere forskellige 
produkter at vælge i mellem. Institutionen opnår en større compliance end forventet fra de unge 
patienter, idet patienterne oplever en større lydhørhed overfor behov.  
 
 
Tilsagn fra fonde 

Tabel 20: Oversigt over tilsagn fra fonde (kr.)   

Private fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Ny viden om Bardet-Biedl Syndrom med henblik på for-
bedret rådgivning og behandling 

Øjenfonden 240.810 

Identificering af gen for recessiv udvikling af Usher syn-
drom kombineret med afprøvning af nyudviklet bioinfor-
matisk redskab til forudsigelse af sygdomsgener. 

Øjenfonden 30.000 

Afdækning af mulige nye risikofaktorer, herunder geneti-
ske, for aldersrelateret macula degeneration 

Øjenfonden 204.169 

Rejselegat Stenild Hjort's enke Hjorth's Fond 13.000 

Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD) Synoptik-Fonden 50.000 

Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD) Fonden til Lægevidenskabens fremme 25.000 

Bardet-Biedl Syndrom Fonden til Lægevidenskabens fremme 25.000 

I alt fra private fonde  587.979 

Statslige fonde -     

Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Identifikation af nye gener involveret i øjensygdomme ved 
chromatin immunoprecipitering og microarray analyse af 
PAX6 genet. 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen 840.000 

I alt fra statslige fonde  840.000 

Bemærkning: Den faktiske udbetaling af bevilling kan fordeles over flere år 
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