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0. Indledning og anvendt syntaks 
 
 

0.1 Indledning 
 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik, Institut for genetiske sygdomme og synshandicap  
(KISØ) er en sektorforskningsinstitution under Socialministeriet. Institutionen har et samlet 
personale på 79 årsværk organisatorisk fordelt på 4 hovedområder placeret i Storkøbenhavn 
på adresserne Gl. Landevej (Glostrup) og Rymarksvej (Hellerup).  
 
I 2007 vil alle medarbejdere blive samlokaliseret i et nyt fælles domicil i Glostrup. 
 
Resultatkontrakten operationaliserer institutionens strategi i form af konkrete mål og 
resultatkrav, som institutionen skal opnå i årene 2005-2008. Aktiviteterne til indfrielse af 
resultatmålene i nærværende kontrakt finansieres af såvel basismidler på Finansloven, 
indtægtsdækket virksomhed samt som af en række midlertidige eksterne kilder, herunder 
satspuljer og fonde (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed).  
 
Det skal bemærkes, at en del af institutionens midlertidige satspulje-bevillinger 
aftrappes/udløber i løbet af kontraktperioden. 
 
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes at institutionen i 2004 og 2005 har været og fortsat 
er ekstraordinært ressourcemæssigt presset grundet sammenfald i flere større projekter: 
 
udbud og valg af nyt fælles domicil i Glostrup, 
 

udbud og indkøb af nyt EPJ system, hvortil der alene i implementeringsfasen, år 2005,  
 

forventes medgået (skønnet af leverandør) 4 KISØ årsværk, 
 

implementering af kvalitetshåndbog, 
 

forberedelse af overgang til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper, 
 

implementering af e-faktura. 
 
 
 

0.2 Anvendt syntaks 
 
Hvert resultat-/strategikrav vedrørende 2005 indledes af 2 firkantede parenteser eks.: [E][2].  
 
1. parentes er målemetoden, der enten som her er: 
[E] = ”enten eller resultatkrav” betydende at det pågældende resultatkrav enten er opfyldt 
eller ikke opfyldt (gennemført). Anvendes kun, når det ikke giver styringsmæssig mening at 
tale om en delvis opfyldelse af et resultatkrav.  
 
[S] = ”skønsmæssig resultatkrav” der besvares med den skønnede procentuelle opfyldelse 
af resultatkravet. 
 
[K] = kvantitativt resultatkrav, skal opfyldes med 100% for at opnå resultatkravets fulde 
vægt jf. efterfølgende. 
 
2. parentes angiver vægten hvormed det pågældende krav maksimalt kan tælle i den samlede 
resultatkontrakt.  Et <S> som suffix angiver at der er tale om et strategikrav 
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1. Institutionens formål 
 
Den fusionerede institutions hovedopgaver fordeler sig på nedenstående to hovedformål 
svarende til institutionens to udadrettede hovedformål på finansloven i 2005. Under hvert af 
de to hovedformål er oplistet de tilhørende kerneydelser: 
 
 
1. Forebyggelse og behandling 
-> Laboratorieundersøgelser 
-> Ophold/overnatning (PKU og fragilt X)  
-> Rådgivning (PKU og øvrige) 
-> Distribution af (PKU)diætpræparater 
-> Diagnosticering og behandling (optisk rehabilitering) 
-> Registrering af synshandicap 
 
2. Forskning og formidling 
-> Undervisning og information 
-> Forskning og udvikling  
 
 
 
 
 
 
 

2. Mission 
 
 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik’s mission er: 
 
− At yde landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte 

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

 
− 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 vedr. handicap, især synshandicap og handicap med mental 

retardering 
 
− Bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vidensudvikling 
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3. Vision 
 
 
Institutionen ønsker til stadighed at udbygge samspillet mellem indsatserne vedr. forebyggelse 
og behandling/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 aktiviteterne er af højeste internationale standard og at brugerne 
oplever en helhedsorienteret tilgang. 
 
Institutionen ønsker i det omgivende samfund at være kendt for at udføre såvel forskning og 
formidling på højt niveau med international og national forskningsformidling. Institutionen 
ønsker at bidrage til vidensopbygning ved undervisning inden for social- og sundhedsvæsnet.  
 
Institutionen ønsker overfor vores rekvirenter og brugere at fremstå som en effektiv og 
serviceorienteret samarbejdspartner, der er kendt for engageret og professionelt arbejde med 
stor samfundsmæssig værdi. 
 
Institutionen ønsker at fremstå som værende en attraktiv arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø og gode faglige såvel som personlige udviklingsmuligheder for den enkelte 
medarbejder. 
 
Konkret ønsker institutionen at være baseret på de 10 tværgående principper for 
sektorforskningen med basis i kvalitet, uafhængighed og troværdighed samt med fokus på 
kerneområderne. 
 
Forskningskvaliteten sikres ved opnåelse af forskningsmidler i fri konkurrence samt ved 
uafhængig evaluering.  
 
Institutionen giver de lovgivende myndigheder viden om, hvorledes sygdomsmønsteret 
ændrer sig - specielt indenfor handicap med medfødt betydelig og varigt nedsat funktionsevne, 
psykisk udviklingshæmning samt synshandicap. 
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4. Strategi og udviklingsperspektiv 
 
 
4.1 Strategi 
 
Institutionens strategi indebærer en fortsat fokusering omkring institutionens 
kernekompetencer på flg. områder: 
 
• forebyggelse, behandling  og rådgivning, 
• forskning og udvikling, 
• formidling og undervisning, 
• bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vidensudvikling 
 
 
Virksomheden skal tilrettelægges med balance mellem forskning og 
patientrådgivning/behandling idet en faglig sammenhæng mellem virksomhedens dele 
tilstræbes. 
 
Der foregår således en naturlig vekselvirkning mellem institutionens behandlings-, forsknings- 
og formidlingskompetencer, hvilket giver et balanceret professionelt miljø til gensidig gavn for 
såvel patienter og eksterne fagpersoner, som for institutionens medarbejdere.  
 
Udover kernekompetencerne har institutionen flg. indsatsområder:  
• effektivitet, kvalitet og service, 
• institutionen som arbejdsplads. 
 
Hvor kvalitet, relevans, service og videreudvikling er nøgleord for institutionen. 
 
 
 
// Forskningsstrategi bilagt 
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4.2 Udviklingsperspektiv 
 
Institutionen skal fortsat yde landsdækkende virksomhed vedr. behandling af PKU, samt 
øjenlægefaglig diagnostik, rådgivning og socialoftalmologisk rehabilitering.  
 
Institutionen viderefører registreringen af synshandicap samt arvelige øjensygdomme. 
Institutionen vil videreudvikle ekspertisen vedr. den genetiske rådgivning af patienter og 
familier med synshandicap. 
   
Institutionen vil fortsætte sit arbejde med videncenter funktion vedr. fragilt X og vil udvikle sit 
koncept til at omfatte andre sjældne mentale retarderingssyndromer f.eks. Rett syndrom. 
 
 
Perspektiv A: 
Institutionen vil søge at udnytte synergieffekter i forbindelse med rådgivning og behandling 
af patienter med sammenfald af synshandicap og mentale handicap, idet institutionens 
samlede kompetence vedrørende synshandicap og mental retardering udnyttes i et 
intensiveret samarbejde.  
 
 
Perspektiv B:  
Institutionen vil tilstræbe en integration af den øjenlægefaglige ekspertise med 
molekylærbiologisk forskning med henblik på forbedret rådgivning og behandling. 
Institutionen vil her arbejde på en permanentgørelse af Center for Øjengenetik.  
 
Institutionen vil udvikle samarbejdet med social- og sundhedssektoren og synliggøre 
institutionens ekspertise og kernekompetencer bl.a. gennem formidling og undervisning. 
 
Institutionen vil forbedre brugerservice rettet mod såvel klienter/patienter som fagpersoner i 
f.eks. kommuner og amter ved udbygning af hjemmeside, anvendelse af brugerundersøgelser 
og fortsat kvalitetsudvikling. Den optiske forsøgsklinik skal videreudvikles. Nye 
diagnosticerings- og behandlingsmetoder skal udvikles på områderne synshandicap og mental 
retardering. 
 
Institutionen vil bidrage til opbygning af vidensamfundet, også i globalt perspektiv ved 
forskning af høj kvalitet, ved deltagelse i forskeruddannelse (ph.d., dr.med. og postdoc) samt 
ved udveksling af forskere med udenlandske forskermiljøer. 
 
Perspektiv C:  
Institutionen vil videreudvikle sine internationale forskernetværk og forskningsmæssige 
placering gennem forskningssamarbejder. 
 
Institutionen vil fastholde og udvikle et engageret miljø med dygtige medarbejdere og ledere 
ved en aktiv personalepolitik som lægger vægt på kompetenceudvikling, personlig udvikling og 
trivsel. 
Institutionen vil tilstræbe at de samlede kompetencer udnyttes i nye samarbejdskoalitioner på 
tværs af afdelingerne. 
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5. Mål og resultatkrav 
  
PPåå  ddee  eefftteerrfføøllggeennddee  ssiiddeerr  eerr  iinnssttiittuuttiioonneennss  uuddaaddrreetttteeddee  ((ffiirree))hhoovveeddooppggaavveerr  mmeedd  ttiillhhøørreennddee  mmååll  
kkoobblleett  mmeedd  rreessuullttaattkkrraavv--ddiimmeennssiioonneerrnnee  pprroodduukkttiioonn,,  kkvvaalliitteett//sseerrvviiccee  oogg  eeffffeekktt  jjff..  nneeddeennssttååeennddee  
ffiigguurr..  
  
  
FFiigguurr::  OOppggaavvee--hhiieerraarrkkiieett  
  

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uddybende beskrivelse af nedennævnte målemetoder findes i bilag 8.2. 

Resultatkrav 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

K
va

lit
et

/s
er

vi
ce

 

E
ff
ek

t 
 

Forebyggelse, 
behandling og 

rådgivning 

Mål 

  
 

Produkt 

 

Resultatkrav 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

K
va

lit
et

/s
er

vi
ce

 

E
ff
ek

t 

 
PKU 

Syns-
handicap 

  
 

Produkt 

 

Mål 

 
Forskning og 

udvikling 

Resultatkrav 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

K
va

lit
et

/s
er

vi
ce

 

E
ff
ek

t 
Forbedret 
diagnostik 
og behand- 

ling 

  
 

Produkt
 

Mål 

 
Formidling og 
undervisning 

Resultatkrav 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

K
va

lit
et

/s
er

vi
ce

 

E
ff
ek

t 

Videns-
formidling 

  
 

Produkt
 

Mål 



 9

Effekt 
Ingen mental retardering/gener som følge af medfødt PKU 

Produkt 
Landsdækkende behandling af børn, voksne/gravide med PKU 

Mål/ydelse 
Forebyggelse, behandling og rådgivning: PKU. Gennem livslang behandling sikres, at 
barnet opnår en intelligens indenfor normalområdet samt at barnet som ung/voksen får en 
velintegreret tilværelse mht. uddannelse, familieliv, arbejdsmarkedet mm. 

Baggrundsinfo 

 

(Internt budget 2005, beløb i kroner) 
 

 
Hertil kommer udgifter på lovbunden bevilling til 
diætpræparater på skønnet godt 15mio.kr. 

Resultatkrav 

Aktivitet 

1.1 [K][25] Antallet af PKU-ernæringsvejledninger fra 2004 fastholdes 
som minimum i 2005  

År 2001 2002 2003 2004 
Antal 472 477 304 364 

 
1.2 [K][25] Antallet af PKU-psykologundersøgelser fra 2004 fastholdes 

som minimum i 2005  
År 2001 2002 2003 2004 
Antal 65 68 80 70 

 
1.3 [K][25] Antallet af PKU-lægeundersøgelser fra 2004 fastholdes som 

minimum i 2005  
År 2001 2002 2003 2004 
Antal 261 299 261 269  

Ressourcer 
1.4 [K][25] Det estimerede årsforbrug af diætpræparater ved 

udarbejdelsen af institutionens midtvejsredegørelse må maksimalt 
afvige 3pct. fra det realiserede årsresultat 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

Produktivitet 

1.5 [E][25] Institutionen skal have et PKU- og Alkaptonuri- rådgivnings-
beredskab bestående af læge, psykolog og ernæringsvejleder samt 
plejepersonale til håndtering af eksisterende patienter samt en 
skønnet patienttilvækst på op til 8 nye behandlingskrævende 
patienter i 2005 

Kvalitet/service 

1.6 [K][27] Alle behandlingskrævende børn sættes i diætbehandling, 
hvorfor der forudsættes 100% patienttilslutning for nye PKU børn  

1.7 [K][27] Børn med PKU skal opnå en intelligens indenfor 
normalområdet 

1.8 [E][26] Gruppen af gravide med PKU følger institutionens 
behandlingsplaner, hvilket indebærer at streng diætbehandling 
indsættes når graviditet planlægges, og herefter kontrolleres nøje. 
Min. 90% af de gravide skal være velkontrollerede 

Effekt 

1.9 [E][30] Effekten af diætbehandlingen dokumenteres ved opgørelse 
over livsforhold: sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige forhold 
hos voksne født før 1980, rapport færdiggøres 2005. 

1.10 [E][30] Effekten af diætbehandling dokumenteres ved resultat af 
neuropsykologiske undersøgelser, rapport færdiggøres 2005. 

1.11 [E][30] Institutionen vil udvikle et spørgeskema til måling af 
(PKU)brugertilfredshed i 2006 

Sum af drift (kr.) Sum af Løn i alt Sum af Total
430.000 2.594.113 2.809.113

Aktivitetsoversigt - FL2006 R R R B F
2002 2003 2004 2005 2006

Behovsdækning (antal) 
1. Børn med PKU (under 18 år) 114 107 105 105 105
2. Voksne med PKU 103 101 101 107 113
4 Alkaptonuri 5 6 6 7 8
5 I alt ......................................... 222 214 212 219 226
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Effekt 

Personer med nedsat syn oplever forbedret livskvalitet ved højere grad af selvhjulpenhed og 
bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet 

Produkt 
Landsdækkende højt specialiseret lægeoptisk forebyggelse/behandling til mennesker med 
synshandicap 

Mål/ydelse 
Forebyggelse, behandling og rådgivning: optisk rehabilitering. Gennem optisk 
rehabilitering sikre børn, unge og voksne i arbejdsdygtig alder tilknytning til uddannelses- og 
arbejdsmarkedet 

Baggrundsinfo 

 

(Internt budget 2005, beløb i kroner) 

 
 

Resultatkrav 

Aktivitet 

2.1 [K][25] ] Institutionen skal have beredskab til at håndtere et samlet 
antal øjenlægekonsultationer på minimum 1.947  

År 2001 2002 2003 2004 
Antal kon. 1.639 1.750 1.919 1.947 

 
2.2 [K][25] Institutionen skal have beredskab til at håndtere et samlet 

antal optikrådgivninger på minimum 2.366 
År 2001 2002 2003 2004 
Antal råd. 2.116 2.212 2.425 2.366 

 
2.3 [E][25] Øjenregistrene skal opdateres og vedligeholdes løbende (min. 

kvartalsvis). Nyhenviste patienter med arvelige øjensygdomme og 
evt. nye familiemedlemmer skal tilbydes diagnostisk udredning 
eventuelt suppleret med blodprøver. 

Ressourcer 2.4 [E][25]Ny bestyrelsesgodkendt investeringsplan skal foreligge 

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

Produktivitet  

Kvalitet/service 

2.5 [K][25] Ventetiden for Øjenklinikkens øjenkonsultationer for 
fremskyndede patienter må ikke overstige 3 uger. 

År 2001 2002 2003 2004 
Ventetiden i uger 3 3 3 3 

 
2.6 [K][25] Ventetiden for nyhenviste patienter må ikke i gennemsnit 

være større end 14 uger fra modtagelse af henvisningen til 
undersøgelsen. Mens ventetiden for genhenviste patienter må ikke i 
gennemsnit være større end 30 uger.  

År 2001 2002 2003 2004 
Ny og genhenviste (gns., uger) 14 14 15 14 

Ny og genhenviste (range, uger) 4-29 4-26 4-28 4-30 
Note: For nyhenviste patienter som venter mere end 14 uger kan årsagen i visse tilfælde 
være selvforskyldt eks. når tilbudt tid ændres af patienten selv. 

 
2.7 [E][25] Der udarbejdes en prioriteret venteliste for henviste patienter 

til KISØ, Hellerup. <jf. Bilag 8.4>  

Effekt 
2.8 [E][25]<S> Der skal i 2006 udarbejdes et notat beskrivende hvilke 

metoder der kan anvendes til at dokumentere at Øjenklinikkens 
diagnostik og synsrehabilitering fører til bedre funktionsevne, gør 

Sum af indtægter (kr.) Sum af drift (kr.) Sum af Løn i alt Sum af Total
-1500000 4.485.700 5.213.140 8.198.840

Virksomhedsoversigt JFKI-SØ - FL2006
R B F BO1 BO2 BO3

2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Forebyggelse og behandling

1.3  Optisk rehabilitering (patienter) 1.241 900 1.200 1.200 1.200 1.200
1.4  Øjen-/synsundersøgelser (patienter) 1.381 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200
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patienterne mere selvhjulpne, herunder at de bevare job eller 
kommer i arbejde. Som optakt til dette projekt skal der i løbet af 
2005 foretages en indledende afgrænsning og metodescanning.  
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Effekt 

FFoorrbbeeddrreett  ddiiaaggnnoossttiikk,,  bbeehhaannddlliinngg  oogg  rrååddggiivvnniinngg  oommkkrriinngg  mmeeddfføøddttee  hhaannddiiccaapp,,  ssppeecciieelltt  mmeennttaall  
rreettaarrddeerriinngg  ssaammtt  ssyynnsshhaannddiiccaapp 

Produkt 
Ny viden tilvejebringes gennem forskning og udvikling. 

Mål/ydelse 
Forskning og udvikling for midler skaffet i fri konkurrence. 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. 

Baggrundsinfo 
(Internt budget 2005, beløb i kroner) 

 
Resultatkrav 

Aktivitet 

3.1 [K][120]Der publiceres mindst 25 reviewed videnskabelige artikler 
fordelt på institutionens 5 programområder 

 
3.2 [K][25]Institutionen implementerer minimum samlet 2 nye 

analysemetoder indenfor  kromosom-, DNA eller biokemi.  Analyserne 
skal bl.a. udvide eksisterende analyser til mutationspåvisning, samt 
erstatte mere arbejdskrævende  cytogenetiske analyser 

Ressourcer 

3.3 [K][25]Der forventes tiltrukket minimum det samme antal midler fra 
private og offentlige fonden som i 2004 

År  2001 2002 2003 2004 
i 1.000 kr. 3,6 3,1 2,3 3,6  

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

Produktivitet  

Kvalitet/service 

3.4 [S][25]<S> Institutionen deltager i mulige (laboratorie) 
kvalitetssikrings-programmer, ERNDIM, EMQN, DEKS. Kravet til 
institutionen er at fortage korrekt analysebesvarelse i 
kvalitetssikrings-programmerne. I efterfølgende skema er angivet om 
kravet er opfyldt.  

 2001 2002 2003 2004 
ERNDIM opfyldt opfyldt Opfyldt opfyldt 

EMQN opfyldt opfyldt - opfyldt 

DEKS - - - prøveordning 

        Note: En streg angiver at programmet ikke var aktivt. 
 
3.5 [S][25]Der arbejdes videre med kvalitetssikring af 

laboratoriefunktionen. Målet for 2005 er at færdiggøre kvalitetshånd-
bogens første del ”organisatoriske krav” samtidig med at der tages 
hul på anden del af håndbogen - ”Tekniske krav”. Hertil 
implementering af ca. 10% af analyseforskrifterne efter retningslinier 
beskrevet i ’Vejledning for forskrifter’.  

 
3.6 [E][25]Forskningen skal være af høj kvalitet og relevant, dvs. bidrage 

til viden til gavn for samfundet. Instituttet har en mangeårig 
anerkendt international forskningsmæssig placering,  og udfører 
forskning af høj kvalitet dokumenteret ved internationale 
publikationer. En række forskningsprojekter udføres i samarbejde 
med danske og udenlandske forskere. KISØ skal således årligt have 
min.: et igangværende internationalt forskningsprojektsamarbejde. 

Sum af drift (kr.) Sum af Løn i alt Sum af Total
1.353.000 3.280.917 4.633.917
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Effekt 

3.7 [E][25]<S> Institutionen vil fortsat arbejde med anvendelsen af 
yderligere metoder til effektmål dækkende områderne forebyggelse – 
forskning og formidling herunder eks. anvendelsen af citationsindex1 
mm. Den gennemsnitlige "impact factor"2 for de videnskabelige 
artikler er omkring 3 hvilket er tilfredsstillende. En stor andel (ca 
40%) af publikationerne er udført i internationalt samarbejde. 

 

                                         
1 Citationsindex angiver antal gange en artikel er citeret . 
2 Impact Factor er et mål for et tidsskrifts synlighed eller gennemslagskraft i den videnskabelige kommunikation. 
Faktoren udregnes efter hvor mange gange et tidsskrift er citeret i forhold til antal artikler i tidsskriftet. Impact 
factoren for 2004 er antallet af citationer i 2004 til artikler publiceret i 2002 og 2003, divideret med antal artikler 
publiceret i 2002 og 2003. 
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Effekt 

Vidensformidling, til gavn for samfundet, omkring hhaannddiiccaapp 
Produkt 

Deltagelse i råd, nævn og uddannelsessystemet  
Mål/ydelse 

Formidling og undervisning. Vidensformidling gennem undervisning på præ og post niveau 
samt gennem deltagelse i uddannelse af sundhedspersonale 

Baggrundsinfo 
(Internt budget 2005, beløb i kroner) 

Resultatkrav 

Aktivitet 

4.1  [K][25] Institutionen skal have mindst en ernærings- og husholdnings-
økonom-/kliniskdiætiststuderende  

År 2001 2002 2003 2004 
Antal 3 1 1 3 

 
4.2 [K][25] Institutionen skal have mindst en yngre læge i 

uddannelsesstilling indenfor klinisk genetik 
År 2001 2002 2003 2004 
Antal 2 2 3 3 

 
4.3 [K][25] Institutionen skal have mindst én speciale-/PhD studerende 

samt deltager ved postgraduat undervisning på PhD. og 
speciallæge-kurser 

År 2001 2002 2003 2004 
Antal speciale- eller PhD- stud. 2 2 3 3 

Antal speciallæge- /PhD kurser 3 3 3 3 

 
4.4 [K][25] Institutionen leverer lægefaglig konsulentbistand til Center for 

Små Handicap-grupper og bistår  med udformning af mindst 17 
syndrom-beskrivelser. 

År 2001 2002 2003 2004 
Antal syndrom beskriv. 4 12 17 7 

        
Ressourcer  

Pr
o
d
u
kt

io
n
 

Produktivitet  

Kvalitet/service 

4.5   [S][30] Der igangsættes et udredningsarbejde mhp. at få etableret et 
formaliseret indrapporterings-system fra de amter, der benytter en 
anden dataopsamling end See-Win. For herigennem at tilvejebringe 
datagrundlaget for en landsdækkende behovsanalyse omkring 
synshandicap. Der er fra 2005 +5år givet SATS puljemidler til 
projektet. I løbet af 2005 forventes 1. udkast til en kravsspecifikation 
at foreligge. 

Effekt 

4.6 [S][30] Institutionen vil fortsat bidrager med baggrundsviden for 
institutionens rådgivning/behandling i forhold til kommuner, amter, 
hospitaler, rådgivningsmiljøer samt organisationer bl.a. gennem 
vedligeholdelse af sit specialiserede vidensberedskab. Institutionen 
fortsætter sit samarbejde med Orphanet som er et europæisk 
netværk vedr sjældne sygdomme og bidrager til orphanets oversigt 
over forskning på området. Institutionen samarbejder med 
paraplyorganisationerne Sjældne diangoser samt Unique bl amed at 

Sum af drift (kr.) Sum af Løn i alt Sum af Total
75.300 561.485 636.785
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stille informationer til rådighed 
 
4.7 [S][25]<S> Institutionen vil styrke og understøtte kommunernes 

ekspertise indenfor behandling- og rådgivning med hovedvægten lagt 
på de relativt små handicap-grupper. Ved samarbejdet med CSH 
vedrørende syndrombeskrivelser. Ved aktiv rådgivning af 
forvaltningerne om psykosociale aspekter af f eks fragilt X syndrom  

 
4.8 [K][25]<S> Der udarbejdes årlig rapport fra Synsregisteret og 

SeeWin i alt 2 årlige register-rapporter. Rapporterne beskriver årsager 
til blindhed i Danmark og interessenterne dækker såvel den 
diagnostiske, pædagogiske og økonomiske 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 – kravet til at registrere alle børn med syn < = 6/18. 
SeeWin rapporter sendes til samtlige synscentraler, synsfaglige 
ledere, Danmarks Amtsråd, Socialministeriet, Videnscentret og IBS 
også mhp at formidle statistikken for årsager til synsnedsættelse – 
om der sker ændringer i sygdomsmønster. Begge rapporter findes på 
hjemmesiden www.visaid.dk og kan downloades derfra. 

 
4.9 [S][25]<S> Der indledes et mere fremadrettet samarbejde med de 

amtslige synscentraler omkring servicelovens paragraffer hvori nye 
hjælpemidler kan afprøves i fællesskab - således lokal erfaring kan 
suppleres med mere specielle løsninger. Der afholdes minimum en 
årlig konference/møde med deltagelse af KISØ, Hellerups optikere og 
de amtsligt ansatte optikere. 
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6. Rapportering og resultatvurdering 
 
 

6.1 Rapportering  
 
 
Rapporteringen overfor Socialministeriet om institutionens opfyldelse af de fastlagte 
resultatkrav foregår skriftligt og på et overordnet plan til Socialministeriet efter årets 2. kvartal 
(i forbindelse med midtvejs-redegørelse) og ved afgivelse af årsrapport. 
 
 
 
 

6.2 Resultatvurdering  
 
 
Institutionens 35 forskellige resultat- og strategikrav dækkende områderne PKU, 
øjenhandicap, forskning og vidensformidling er typedelt (K, E og S) og fremstår vægtet 
(akkumuleret) jf. nedenstående tabel. 
 
 

 
 
 
 

Resultat- og strategikrav
resultat strategi i alt

Kvantitativt K 524 25 549
Enten-eller E 241 50 291
Skønsmæssigt S 85 75 160
I alt 850 150 1.000
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8. Bilag 
 
8.1 Forskningsstrategi 
 
Der følges en forsknings- og udviklingsplan som indebærer satsning på programområder. Disse 
er udvalgt efter følgende kriterier: 
 
• fremadrettede forskningsområder, som institutionen har den fornødne baggrund for at 

udvikle 
 
• relevante anvendelsesmuligheder, f.eks. i forbindelse med patientrådgivning og 

behandling 
 
• særlige muligheder i kraft af instituttets tværfaglige karakter. 
 
 
Programområderne er: 
 
1. PKU og beslægtede tilstande. 
 
PKU skyldes en defekt funktion af leverenzymet phenylalanin hydroxylase, der katalyserer 
omdannelsen af aminosyren phenylalanin til tyrosin. De forskningsprojekter, der arbejdes med, 
har til formål at 
• beskrive forløbet af sygdommen  
• belyse den molekylære baggrund for sygdommen 
• udvikle forbedrede behandlingsmetoder 
 
AF konkrete projekter kan nævnes en opgørelse over PKU-behandling og livsforhold for 
patienter med PKU født før 1980, og deltagelse i internationalt samarbejde for at sikre at børn 
af tidligt behandlede og  normalt begavede kvinder med PKU ikke tager skade.  
 
En række studier udføres for at beskrive sammenhængen mellem sygdommens genotype og 
fænotype og udvikle forbedrede metoder til diagnostik. Her kan nævnes studier af betydningen 
af transportgenerne LAT1 og LAT3 for blod-hjernetransporten af phenylalanin samt for 
patienters mentale udvikling, og et Ph.D. projekt med formålet at udvikle en "PKU-chip" til 
hurtig og effektiv mutationsanalyse.  
 
Der arbejdes med at udvikle nye behandlingsprincipper ved PKU. Disse projekter omfatter: 
• udvikling af behandling med BH4 
• optimeret behandling med store neutrale aminosyrer (LNAA) 
• udvikling af genterapi ved PKU 
 
Enzymet tyrosin hydroxylase katalyserer det første trin i den videre omdannelse af tyrosin til 
dopamin, der er relativt nedsat ved parkinsonisme. Et forskningsprojekt har beskrevet 
mutationer i tyrosin hydroxylase genet som årsag til udvikling af den juvenile form af 
Parkinsons sygdom. Mutationer i dette gen kan også give andre sygdomsbilleder (bl.a. 
virusinfektioner og dystoni). For at phenylalanin og tyrosin kan omdannes er kofaktoren BH4 
nødvendig. En række enzymer, der er involveret i dannelsen af BH4, er undersøgt for en mulig 
rolle for udvikling af PKU, Parkinsons sygdom og beslægtede sygdomme. Der er bl.a. 
identificeret mutationer i et af de involverede enzymer, GCH, der ofte kan medføre det kliniske 
billede familiær dopa-responsiv dystoni. Som følge heraf modtages jævnligt prøver fra danske 
og udenlandske familier, der efterfølgende kan modtage optimal behandling og rådgivning. 
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Som nævnt undersøges det, om BH4 kan benyttes til behandling af PKU. Da BH4 også er 
nødvendig for funktionen af enzymet tyrosin hydroxylase udføres en række laboratorieforsøg 
for at undersøge effekten af BH4 på dette enzym. Det langsigtede formål med dette projekt er 
at udvikle ny behandling af mangel på tyrosin hydroxylase. 
 
 
2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og autisme 
 
Fragilt X syndrom er den hyppigste arvelige form for mental retardering. For at skabe en 
yderligere forbedret ramme omkring forskning og behandling vedrørende fragilt X syndrom 
arbejdes der på at konsolidere det landsdækkende fragilt X center (Videnscenter for fragilt X 
syndrom) i samarbejde med Børneafdelingen, KAS Glostrup. Familier fra hele landet tilbydes 
ophold på instituttet med genetisk og socialpædagogisk rådgivning, relevante psykologiske og 
medicinske undersøgelser. Af igangværende forskningsprojekter kan nævnes: 
 
• I samarbejde med Statens Seruminstitut udføres et udviklingsprojekt mhp. screening af 

gravide for fragilt X. 
 
• For at forstå effekten af gendefekten og udvikle en diagnostisk test foretages 

cellebiologiske undersøgelser af det protein, som mangler ved fragilt X syndrom.  
 
• Autisme er et træk ved fragilt X syndrom, men forekommer også som et isoleret 

symptom. Instituttet deltager via IMGSAC (International molecular genetic study og 
autism consortium) i kortlægning af gener med betydning for autisme. 

 
Downs syndrom er den hyppigste autosomale kromosomsygdom, og den hyppigste årsag til 
mental retardering. Instituttet deltager dels i en epidemiologisk undersøgelse af sygdommen i 
Danmark, dels i en international genetisk kortlægning af patienters hjertemalformationer. Der 
er planer om at undersøge faktorer, der medvirker til udvikling af Alzheimers sygdom hos 
patienter med Downs syndrom. 
 
Der forskes i multisystemsygdommen tuberøs sklerose, der skyldes mutationer i et af de to 
tumorsuppressor gener, TSC1 og TSC2. Det hårdest ramte system er nervesystemet, med 
forekomst af mental retardering, epilepsi og autisme. Instituttet har i samarbejde med RH 
etableret mutationsanalyse i TSC1 og TSC2 generne til molekylær diagnostik, og i samarbejde 
med Kræftens Bekæmpelse benyttes analyserne også til at teste en række tumorer for 
mutationer.  
 
Rett syndrom er en X-bunden dominant sygdom. Ved klassisk Rett syndrom ses efter nogle 
måneder med tilsyneladende normal udvikling bl.a. udviklingsstandsning, færdighedstab, og 
bevægelseshæmning. Hos 80 % af patienterne med klassisk RS kan påvises en mutation i 
MECP2 genet. Da man først blev opmærksom på sygdommen i midten af 1980’erne, er 
erfaringen med disse patienter begrænset, og instituttet er derfor i gang med en 
landsdækkende opgørelse over de voksne kvinder med Rett syndrom i Danmark. Desuden 
undersøges i samarbejde med Marianne Schwartz, Rigshospitalet, molekylærgenetiske årsager 
til sygdommen. 
 
Øvrige genetiske forandringer, der medfører mental retardering og udviklingsforstyrrelser, 
undersøges dels cytogenetisk (feks ved CGH), submikroskopisk (CGH array) og ved 
mutationsanalyse af kandidatgener (feks ARX genet). Eksempelvis kan nævnes studier af en 
mulig genotype fænotype korrelation hos patienter med medført hørehandicap p.gr.a. 
mutationer i GJB-2 og GJB-6 generne. 
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3. Synshandicap, klinik og molekylærgenetik 
 
Den generelle målsætning er at udvikle ny viden om øjensygdomme for at kunne tilbyde 
forbedret rådgivning og behandling. Statens Øjenklinik har en lang og fornem tradition med at 
studere forekomsten af synshandicap og sjældne øjenlidelser i befolkningen, med særlig vægt 
på arvelige øjensygdomme. Undersøgelserne udføres dels ved koblingsanalyse i familier, dels 
ved mutationsanalyse af kandidatgener. 
 
Af aktuelle og kommende  Ph.D. projekter kan nævnes:  
• Myopi og årsager dertil 
• Synsfunktion og øjensygdomme hos udviklingshæmmede børn.  
• Mutationsanalyse og genotype-fænotype analyse af Bardet-Biedl patienter 
 
Desuden udforskes desuden genetiske årsager til sygdommene:  
• aniridi 
• oculocutan albinisme 
• medfødt grå stær  
• akromatopsi  
• stav-tap dystrofi  
• infantil opticus atrofi  
• High hyperopia/posterior microftalmus  
• Lebers kongenitte amaurose  
• Stargardts sygdom  
• Ushers syndrom type I og II  
• Ålands øjensygdom  
• X-bundet retinitis pigmentosa  
• Wolfram syndrom 
• syndromet: kongenit katarakt, døvhed og retinitis pigmentosa 
 
Af øvrige forsknings- og udviklingsprojekter kan nævnes: 
• Vurdering af filterglas til Infantil Opticus Neuropathi 
 
 
4. Kobber- og energistofskiftet 
  
IInnssttiittuutttteett  eerr  iinntteerrnnaattiioonnaalltt  aanneerrkkeennddtt  ffoorr  ssiinn  ffoorrsskknniinngg  ii  kkoobbbbeerrssttooffsskkiifftteett,,  ssppeecciieelltt  ssoomm  fføøllggee  aaff  
kkaarraakktteerriisseerriinnggeenn  aaff  ddeenn  mmoolleekkyyllæærree  bbaaggggrruunndd  ffoorr  MMeennkkeess  ssyyggddoomm,,  oogg  iinnssttiittuutttteett  uuddggøørr  eett  
ddiiaaggnnoossttiisskk  vveerrddeennsscceenntteerr  ffoorr  ddeennnnee  ssyyggddoomm..  IIggaannggvvæærreennddee  ffoorrsskknniinngg  oommhhaannddlleerr  
uunnddeerrssøøggeellsseerr  aaff  bbeettyyddnniinnggeenn  aaff  ffeejjll  ii  oommssæættnniinnggeenn  aaff  mmeettaalllleerr,,  iissæærr  kkoobbbbeerr,,  ffoorr  
ssyyggddoommssuuddvviikklliinngg..  BBll..aa..  kkaann  nnæævvnneess::  
  
• Molekylærgenetiske og cellebiologiske undersøgelser af kobbertransportører og disses 

domæner. Undersøgelserne udføres dels med oprensede proteiner, dels i eucaryote 
expressionssystemer (gær, cellelinier, patientceller).  

 
• Analyser af ATP7A mutationers betydning for sygdomsudvikling hos Menkes patienter og 

anlægsbærere. Metoderne benyttes bl.a. til prænatal diagnostik og til undersøgelser af 
effekten af X-inaktiveringsmønstret på sygdomsudviklingen. 

 
• Nye metoder til bærerbestemmelse ved store gendeletioner i ATP7A.  
 
• Mutationsanalyser af ATP7B genet hos Wilson patienter for at studere en mulig 

genotype/fænotype korrelation. 
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• Undersøgelser af metallers (kobber og jern) betydning for mitokondriefunktionen. 
Mitokondrier er små organeller, der fungerer som cellens kraftværker og producerer 
energi. 

 
Fejl i energistofskiftet (mitokondriesygdomme) er relativt hyppige (>1:10.000) og giver 
anledning til et bredt spektrum af kliniske symptomer, hvor næsten alle organsystemer kan 
rammes. Typisk vil de mest energikrævende væv som muskler, hjerne, hjerte og øjne være 
hårdest ramt. 
Patienter med mitokondriesygdomme undersøges med henblik på forbedret diagnostik, 
forebyggelse og evt. behandling. Nogle projekter udføres i samarbejde med Neurologisk 
afdeling og Klinisk genetisk afdeling på Rigshospitalet. Af konkrete projekter kan nævnes: 
 
• Identifikation af ukendte nukleære gener involveret i mitokondriesygdomme. 
 
• Etablering og videreudvikling af biokemiske og immuncytokemiske metoder til diagnostik 

af patienter med mitokondriesygdomme. 
 
• Undersøgelse af de biokemiske konsekvenser af mutationer i gener involveret i 

energistofskiftet. 
 
5. Genterapiforskning 
 
Der udvikles nye metoder til genoverførsel til hjerne, hud og levervæv. Desuden undersøges 
potentialet heraf til behandling af stofskiftesygdomme, der medfører mental retardering. Af 
konkrete projekter kan nævnes: 
 
• Ikke-viral genoverførsel til retina og hjernen baseret på i.v. injektion af immunoliposomer 

til behandling af arvelig retinadegeneration, neurodegeneration og mental retardering. 
Antistofferne er rettet imod receptorer, der findes på blod-hjerne- og blod-retina 
barrieren. For at opnå langstidsekspression benyttes integrerende plasmider baseret på 
Sleeping Beauty transposoner og fag-integrase. 

 
• Vi undersøger mulighederne for at benytte modificerede oligonucleotider og 

dobbeltstrengede DNA fragmenter til specifik reparation af sygdomsfremkaldende 
mutationer. Teknologien evalueres ved brug af markørgener og medicinsk relevante 
gener (virus receptorgener, PAH gener).  

 
• Genterapi af PKU. Det undersøges om genoverførsel til hud- og levervæv kan benyttes til 

at behandle musemodellen for sygdommen. PKU musene avles i en dyrestald på Aarhus 
Universitet, og prøver fra musene (halebiopsier) analyseres i Glostrup. 

 
• Huden som målorgan for genterapi. I et internationalt samarbejde undersøges 

muligheden for in vivo selektion af genmodificerede hudceller. 
 
• Tendensen af telomerase immortaliserede mesenchymale stamceller fra knoglemarven til 

at "home" undersøges i samarbejde med Moustapha Kassem, Odense, og cellerne 
benyttes også til at undersøge gener med mulig effekt på celledifferentieringen. 

 
 
Forskeruddannelse 
Instituttet deltager i forskeruddannelse på både præ- og post-graduat niveau. For øjeblikket er 
3 speciale og 10 Ph.D.-studerende (omfattendfe såvel interne som eksterne) tilknyttet, og 
institutionens forskere deltager flittigt som undervisere på kurser for Ph.D.-studerende. 
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8.2 Målemetode til resultatkrav 
 
1.1 antallet registreres i kalender samt patientjournal 
1.2 antallet registreres i kalender samt patientjournal 
1.3 antallet registreres i kalender samt patientjournal 
1.4 Prognosticeret årsforbrug sammenstilles med det faktiske årsforbrug. Prognosen 

udarbejdes i decentralt budgetsystem, hvor patienternes ordination sammenstilles med 
forbrug og bestillingsmønster 

1.5 PKU behandlingsafdelingens standardbehandlingsplaner skal overholdes 
1.6 KISØ´s (PKU) behandlingsafdeling skal behandle alle behandlingskrævende børn født i 

Danmark og henvist fra Seruminstituttet.  
1.7 Pba. psykologtest- og samtaler sikres at børn med PKU ligger indenfor normalområdet 
1.8 Kvinder med PKU er alle kendt af KISØ – bl.a. pba. løbende blodprøver forventes at 

min. 90% af de gravide er og forbliver velkontrollerede igennem hele graviditeten. 
1.9 Rapport foreligger færdig ultimo 2005 
1.10 Rapport foreligger færdig ultimo 2005 
1.11 Spørgeskema ligger klart ultimo 2005  
 
2.1 Tallene trækkes ud af det patientregistreringssystem som øjenklinikken har betjent sig 

af i en årrække, og det er dermed helt sammenlignelige tal over tid. Der indtastes data 
for ny og genhenviste som opgøres som et tal og der indtastes data for kontroller. Dette 
gøres særskilt for øjenlæge og optik klinik. I mange tilfælde ses patienten både i 
klinikken og i optikken men der er også patienter der kun ses et af stederne. De 
registreres i hver sin klinik som en person. 

2.2 Jf. ovenstående 
2.3 Registret skal som minimum være kvartalsvis opdateret. 
2.4 Revideret BM godkendt investeringsplan skal foreligge 
2.5 Jf. 2.2. 
2.6 Efter endt implementering af nyt EPJ system vil det være muligt at adskille nyhenviste- 

fra genhenviste patienter – sandsynligvis med virkning fra år 2006. 
2.7 Liste konstateres tilstede.  
2.8 Der forefindes allerede et samarbejde med Blindeinstituttet omkring patienter der er 

henvist på grund af at de er truet på deres erhverv – vi har et arbejde i gang med 
henblik på at udrede hvorledes disse patienters sager går når man dels tager øjenfaglig 
– optisk og pædagogiske samt socialrådgiver ekspertise med. Af de 47 sager vi har 
behandlet på denne måde er de 70% stadig i arbejde. Der udover skal der en opgørelse 
til over de personer der skal i gang med at studere . Her bidrager øjenklinikkens 
personale også til diagnose og optisk rehabilitering før studiestart og effekten der skal 
måles her er om de er kommet i gang med studiet. Disse opgørelser skal gennemføres 
med IBS (Instituttet for blinde og svagtseende). Anden dokumentation kunne dreje sig 
om specielle diagnosegrupper: keratoconus – retinitis pigmentosa eller andre hvor 
effekten af øjenklinikkens arbejde kunne afprøves – dette ville kræve udformning af 
spørgeskema eller lignende og en kontakt til socialforskningsinstituttet kunne være en 
mulighed. Afgrænsning og metodescanning skal foreligge 

 
3.1 Der publiceres mindst 25 reviewed videnskabelige artikler fordelt på institutionens 5 

programområder som er: 1. PKU og beslægtede tilstande, 2. Mental retardering 
udviklingsforstyrrelser og autisme, 3. Synshandicap klinik og molekylærgenetik, 4. 
Kobber- og energistofskiftet samt 5. Genterapiforskning. 

3.2 Metoder implementeret og taget ibrug  
3.3 Regnskabstallet for 2005 
3.4 Opgives som opfyldt eller ikke opfyldt i forhold til tilbagemelding fra programmets 

udbyder Jf. beskrivelsen i resultatkravet. Anonyme prøver fremsendes fra 
kvalitetssikringsprogrammerne til laboratoriet, hvorfra analysesvarene returneres. Det 
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enkelte kvalitetssikringsprogram returnerer herefter i hvor høj grad laboratoriets svar 
stemmer overens med den fremsendte (kendte) prøve – altså om laboratoriet 
svarafgivelse har været korrekt. 

3.5 Tilstedeværelse af håndbog del 1 samt implementering af skønnet 20 nye 
analyseforskrifter. 

3.6 Resultatkravets opfyldelse dokumenteres ved tilstedeværelsen af minimum et 
igangværende samarbejdsprojekt med internationale samarbejdspartnere.  

3.7 De videnskabelige publikationer kan vurderes på mange måder. De fleste er udkommet 
i tidsskrifter med "referee-ordning" hvilket betyder, at artiklerne er vurderet af 
uafhængige anonyme bedømmere, hvilket er med til at sikre den videnskabelige 
kvalitet. Tidsskrifterne, hvori artiklerne er trykt, vurderes ved en impact factor", hvilket 
er udtrykt for antal gange en artikel i tidsskriftet er citeret i gennemsnit. Da 
publikationerne oftest er et resultat af flerårige forskningsprojekter, vil den aktuelle 
forskning først kunne vurderes i løbet af en årrække. 

4.1 antal fysisk tilstedeværende - samt udarbejdelse af relevant projekt/opgave 
4.2 antal yngre læger 
4.3 antal speciale studerende samt antal afholdte speciallæge- samt PhD-kurser 
4.4 Jf. resultatkrav 
4.5 Der er dannet en projektgruppe og der er opslået en stilling (1år) som IT konsulent. 

Året 2005 forventes anvendt til udredning, informationsindsamling samt udarbejdelse 
af kravspecifikation. Udkast til kravspecifikation samt projektplan/-beskrivelse skal 
foreligge 

4.6 Måles ved antal fælleskonf. med hospafd., antal bidrag til Orphanet hjemmeside, aktiv 
deltagelse i ekspertforum for Sjældne Diagnoser 

4.7 Måles ved samarbejdet med CSH (kontakter) ; egen hjemmeside udbygges med 
informationer om kernekompetencer; deltagelse i VISO 

4.8 Rapporternes tilstedeværelse på www.visaid.dk 
4.9 Jf. resultatkrav.  Der afholdes konferencer/møder mellem KISØ, Hellerup’s optikere og 

de amtsansatte optikere hvor fælles problemer – holdninger og løsninger kan tages op 
i samlet forum. Der er afholdt et egentligt kursus for optikerne i øjenklinkken og vi vil 
gentage det når der er et nyt behov. I forbindelse med det landsdækkende 
registreringsprojekt vil optiske hjælpemidler blive en af parametrene der skal 
registreres og hermed vil der blive mulighed for at måle på hvilke hjælpemidler der 
gives til hvilke sygdomme. 
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8.3 Vægte 

 

Mål Pkt. i resultat- I ALT
kontrakten Vægt I alt

Produktion 495
PKU 125

1.1 K 25
1.2 K 25
1.3 K 25
1.4 K 25
1.5 E 25

Øjenhandicap 100
2.1 K 25
2.2 K 25
2.3 E 25
2.4 E 25

Forskning 170
3.1 K 120
3.2 K 25
3.3 K 25

Vidensformidling 100
4.1 K 25
4.2 K 25
4.3 K 25
4.4 K 25

Kvalitet/service 260
PKU 80

1.6 K 27
1.7 K 27
1.8 E 26

Øjenhandicap 75
2.5 K 25
2.6 K 25
2.7 E 25

Forskning
<S> 3.4 S 25 75

3.5 S 25
3.6 E 25

Vidensformidling 30
4.5 S 30

Effekt 245
PKU 90

1.9 E 30
1.10 E 30
1.11 E 30

Øjenhandicap 25
<S> 2.8 E 25

Forskning 25
<S> 3.7 E 25

Vidensformidling 105
4.6 S 30

<S> 4.7 S 25
<S> 4.8 K 25
<S> 4.9 S 25

1000
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8.4 Prioriteret venteliste 
 

 
22.maj 2005 

 
 
 
 

AAdd  pprriioorriitteerreett  vveenntteelliissttee  
 
I modsætning til en traditionel venteliste (efter FIFO princip) er den 
prioriterede venteliste baseret på en lægelig vurdering af patientens situation 
– d.v.s. om erhvervet er truet - om der er usikkerheder i forhold til fremtiden 
der kræver hurtig hjælp m.m..  
 
Alle indkomne henvisninger gennemses 1 gang ugentligt af speciallæger og 
der tages særskilt stilling til hver enkelt henvisning med henblik på hvilke 
undersøgelser der er nødvendige.  
 
Nye udiagnosticerede patienter indkaldes med 3-4 måneders ventetid mens 
genhenviste evt må vente lidt længere. Men da der ofte skal et kompliceret 
undersøgelsesprogram til bliver ventetiden afhængig af at alle undersøgelser 
kan udføres på en dag – dette gælder specielt for patienter der har lang 
transport tid og hvor gentagne undersøgelsesdage ikke er hensigtsmæssige.  
 
Derfor er ventetiden varierende for selv samme diagnosegruppe for at give 
patienten den bedste service samt udnytte øjenklinikkens kapacitet bedst 
muligt.  
 
Imidlertid fremgår det af historikken at kun få patienter venter op mod 7 
måneder – og det vil i alle tilfælde være genhenviste patienter. De fleste 
er set indenfor 3-4 måneder. 
 




