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Virksomhedspræsentation 
 

"Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og 
mental retardering" er en uafhængig sektorforskningsinstitution under Socialministeriet 
og omfattet af Lov om sektorforskning af 5. maj 2004, der fastlægger retningslinier om opga-
ver, styring m.v.. Medarbejderstaben udgør ca. 100 personer. Nærmere information om Ken-
nedy Centret kan hentes på www.kennedy.dk. 
  
Mission  
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige 
handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i 
diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre in-
teressenter, der kan profitere af Kennedy Centret’s ekspertise. Det gør vi ved at  

• udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau 

• yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet 
på de rette tidspunkter 

• indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet 

• formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet  

  
Vision 
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med 
sjældne arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for 
mennesker med stofskiftesygdommen PKU. 
  
Strategi 
Kennedy Centrets overordnede sigte er, at udvikle og befæste sin position som nationalt og 
internationalt center for forskning og forskningsbaseret rådgivning og behandling vedrørende 
sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap.  
  
Overordnet ledelse 
Kennedy Centret ledes overordnet af en bestyrelse, der udpeges af Socialministeren: 
 

Nils Standberg Petersen Formand, direktør for SSI, udpeget af Socialministeren 

Vakant Næstformand, afventer indstilling fra Region Hovedstaden 

Henrik Lund-Andersen Professor, overlæge, dr. med., indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 

Ebba Nexø Professor, overlæge, dr.med., indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 

Vakant Afventer indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd 

Kit Boel Psykolog, indstillet af LEV 

Frank Emanuelsen Formand for PKU-foreningen, indstillet af PKU Foreningen for Danmark 

Vakant Afventer indstilling fra Dansk Blindesamfund 

Vakant Afventer indstilling fra Danske Regioner 

Erik Kann Akademisk medarb., medarbejderrepræsentant, indstillet af Kennedy Centret 

Frode Svendsen Souschef, tilforordnet, udpeget af Socialministeriet 
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Forord 

 
Universitetsreformen i 2006 indebar fusioner af  sektorforskningsinstitutter med universiteter-
ne. For KISØs vedkommende var resultatet, at institutionen videreføres som selvstændigt na-
tionalt forskningscenter med en nærmere tilknytning til Region Hovedstaden,  idet en ramme-
aftale regulerer institutionens samlede aktiviteter (via delaftaler). Aftalen gør bl.a. institutionen 
til en del af Københavns Universitetshospital med henblik på synergier på forsknings- og ud-
dannelsesområdet. En anden konsekvens var, at KISØ skiftede navn i foråret 2007 til Kennedy 
Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental re-
tardering. I denne beretning har vi fremadrettet valgt at bruge det nye navn i stedet for KISØ . 
 
Året 2006 var præget af en krævende flytning af Glostrup afdelingerne, dels til midlertidige 
lokaler i Skovlunde (fordelt på 3 adresser), dels for PKU centers vedkommende til Øjenklinik-
ken på Rymarksvej, hvilket også betød omflytninger inden for Øjenklinikken. Den laboratorie-
baserede forskning måtte derfor stå på standby nogle måneder, idet den klinisk-diagnostiske 
virksomhed blev prioriteret først. Det betød bl.a. en nedgang i antallet publikationer, som dog 
har været med stigende impact faktor. Forventningen er desuden, at 2007 vil genoprette akti-
viteterne. 
 
Flytningen var nødvendiggjort af opførelsen af nyt domicil på grunden i Glostrup, hvor de gam-
le bygninger er revet ned for at skaffe plads til de nye. Det nye byggeri kom i gang ved års-
skiftet 2006/2007, og der forventes indflytning medio 2008. 
 
Institutionens igangsatte EPJ projekt var i 2006 nået ind i en fase med konfigurering af syste-
met, hvilket betød ressourcekrævende inddragelse af mange medarbejdere. 
 
En ny samlet strategi for institutionen blev udformet i 2006 og vedtaget af bestyrelsen. Vision 
og mission blev herved skærpet.   
 
Patientvaretagelsen af henholdsvis PKU, øjenpatienter, samt fragilt X patienter, har været på 
et tilfredsstillende niveau med visse forskydninger i patientsammensætningen.  
Tidligere års stigning i antal patienter henvist til genetisk rådgivning er fortsat. 
 
Intentionerne om til stadighed at udbygge synergier mellem de faglige afdelinger og mellem 
forskning og patientbehandling, afspejlede sig bl.a. i igangsættelse af flere nye fælles forsk-
ningsprojekter bl.a. med Øjenafdelingen, Glostrup Hospital. En bevilling fra forskningsrådet 
muliggjorde planlægning af projekt Øjenbiobank, som er landsdækkende. 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
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Forskning i 2006 
 
Institutionen havde i alt 26 forskningsbaserede publikationer samt 4 populærvidenskabelige 
artikler. 
22 videnskabelige tidsskriftsartikler blev publiceret, heraf 18 i internationale videnskabelige 
tidsskrifter. Der var herudover bidrag i form af 4 kapitler til lærebog i medicinsk genetik for 
medicinstuderende. Tidsskriftsartiklerne havde en gennemsnitlig ”impact factor” på 4,1 hvilket 
er meget tilfredsstillende og en stigning i forhold til året før. 11 af artiklerne udspringer fra 
nationalt og 9 fra internationalt forskningssamarbejde. Ca. halvdelen af de videnskabelige ar-
tikler (12 ud af 22) har institutionens medarbejdere som første og/eller sidste forfatter. 
 
Forskningen er fordelt på 5 områder. I det følgende vil områderne samt enkelte arbejder blive 
omtalt nærmere. 
 
1. PKU og beslægtede tilstande 
 
Formålet med denne forskning er at udforske årsager til fejl i omdannelsen af phenylalanin til 
tyrosin (PKU), og videre til dopamin og andre neurotransmittere og desuden gennem diagno-
stik at tilbyde behandling og forebyggende rådgivning. En af artiklerne fra dette forskningsom-
råde Large neutral amino acids in the treatment of phenylketonuria (PKU) omhandler effekten 
af tabletpræparatet NeoPhe ved behandling af PKU. Tabletterne indeholder ligesom det be-
slægtede præparat PreKUnil ikke aminosyren phenylalanin, men er beriget for de store neutra-
le aminosyrer tyrosin og tryptofan. Ideen med begge disse diætpræparater er, at de aromati-
ske aminosyrer vil hæmme transporten af phenylalanin ind i hjernen (da de konkurrerer om 
den samme transportør på blodhjernebarrieren). NeoPhe er desuden i forhold til PreKUnil tilsat 
aminosyren lysin, der er en essentiel aminosyre. I et pilotforsøg med 11 PKU-patienter fandtes 
desuden et fald i serum phenylalanin koncentrationen, hvilket kan skyldes en virkning på 
transporten af aminosyrerne også fra tarmen. Artiklen lægger op til et dobbeltblindt placebo-
kontrolleret behandlingsforsøg for at kunne dokumentere en evt. effekt hos PKU patienter, 
hvilket kan føre til en enklere behandling især af voksne. 
 
Diætbehandling af PKU patienter indeholder stærkt begrænsede mængder af animalske pro-
dukter, og som følge heraf har patienterne risiko for at udvikle mangel på vitaminerne B6 og 
B12. I artiklen Vitamin B12 and vitamin B6 supplementation is needed among adults with phe-
nylketonuria (PKU) blev 31 voksne PKU patienter undersøgt for mangel på disse vitaminer. Det 
viste sig, at ca. 75% af patienterne havde biokemiske tegn på B12-mangel. Studiet viser såle-
des, at PKU patienter behøver omhyggelig og kontinuerlig kostvejledning, og at vitamintilskud 
kan anbefales. 
 
2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og autisme 
 
I dette forskningsprogram studeres mentale retarderingssyndromer, der kan bidrage til en 
bedre forståelse af årsagerne til medfødte handicap og abnorm fosterudvikling. Desuden stu-
deres de hjernemæssige afvigelser ved fragilt X syndrom og beslægtede tilstande herunder 
autisme. 
 
En oversigtsartikel om de internationale erfaringer med fragilt X screening blev publiceret i 
Ugeskrift for læger (Screening for fragilt-X syndrom - Internationale erfaringer). Heri redegø-
res også for foreløbige danske erfaringer, hvor godt 2 % af udviklingshæmmede drenge får 
påvist fragilt X syndrom, svarende til en estimeret prævalen i befolkningen på 1 per 4000 
drenge. Syndromet er underdiagnosticeret i Danmark. Kun få større studier er gennemført 
med prænatal screening, og det konkluderes, at dette bør overvejes, især når teknologierne 
udvikles til hurtigere og mindre ressourcekrævende metoder. 
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I de to artikler A maternal hypomethylation 
syndrome presenting as transient neonatal dia-
betes mellitus samt Epimutation of the TNDM 
locus and the Beckwith-Wiedemann locus syn-
drome centromeric in individuals with transient 
neonatal diabetes mellitus undersøges såkaldt 
imprintede gener, dvs. gener hvis aktivitet er 
modificeret f.eks. ved methylering. Det vises, at 
nogle patienter med en sjælden, kompleks form 
for sukkersyge har defekt imprinting  af  multi-
ple gener helt forskellige steder i genomet. I 
artiklerne foreslås, at dette er et nyt, hidtil uer-
kendt maternelt syndrom med undermetylering. 
Denne nyopdagede mekanisme kan bidrage til 
et kompliceret klinisk billede hos de involverede 
patienter. Det har betydning for genetisk råd-
givning og for praktisk, klinisk kontrol, idet en 
given patient med methyleringsforstyrrelse på 
ét sted i genomet kan have lignende afvigelser i 
andre imprintede gener. Opdagelsen er desuden 
et vigtigt bidrag til den hastigt voksende viden 
om imprintning, et område som er i fokus i 
stærkt stigende grad. Imprintning har betydning 
for bl.a. fosterudvikling, neurologisk udvikling og vækst og har desuden aktualitet, da der er 
rapporteret påvirket imprintning i forbindelse med in vitro fertilisering. 
 
3. Synshandicap, klinisk- og molekylærgenetik 
  
Målsætningen her er at udvikle ny viden om øjensygdomme, herunder især arvelige øjensyg-
domme, for at kunne tilbyde forbedret rådgivning og behandling. De genetiske undersøgelser 
udføres dels ved koblingsanalyse i familier, dels ved mutationsanalyse af kandidatgener. 
 
Øjenklinikken har udøvet en mangeårig forsknings- og registreringsindsats vedrørende arvelige 
øjensygdomme. 
Igangværende projekter vedr. molekylærbiologi vedr. kongenit katarakt, myopi, og albinisme  
videreføres planmæssigt i et samarbejde mellem Øjenklinikken og Kennedy Centrets laborato-
rium samt flere danske og udenlandske forskningsafdelinger. Samtidig færdiggøres 8-9 arbej-
der om forskellige hereditære øjenlidelser i 2007-2008. Et nystartet projekt vedr. arvelige 
øjenlidelser på Færøerne er påbegyndt i 2006. 
 
I artiklen The congenital ”ant-egg” cataract phenotype is caused by a missense mutation in 
connexin46 analyseres den molekylærgenetiske baggrund for en særlig form for medfødt kata-
rakt (”myreægs” katarakt) (grå stær). Ved hjælp af koblingsanalyse i den berørte familie fand-
tes genet, som er kendt fra tidligere, og den sygdomsfremkaldende mutation påvistes ved se-
kventering. 
 
I artiklen Transgenic mice carrying the H258N mutation in the gene encoding the beta-subunit 
of phosphodiesterase-6 (PDE6B) provide a model for human congenital stationary night blind-
ness beskrives en ny musemodel for natteblindhed. Studiet tager udgangspunkt i en patient 
med nedsat funktion af nethinden, hvor den sygdomsfremkaldende mutation identificeres. 
Derefter udvikles mus med den samme mutation, og det viser sig, at musene ligeledes har 
nedsat synsfunktion. Disse mus kan nu benyttes til at studere sygdommen opståen på moleky-
lært niveau, herunder at studere hvilke faktorer, der kan modificere sygdommens alvorlighed.  
 

 
Beliggenheden af de undermethylerede områder (markeret med 
gult) på kromosom 6, 7, 11 og 19 hos patienterne med multipel 
maternel methyleringsdefekt. De blå kromosomer stammer fra 
faderen. De røde fra moderen. 
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Aldersrelateret maculadegeneration (AMD) er en 
folkesygdom med genetisk komponent og er 
den hyppigste årsag til svær synsnedsættelse 
og blindhed i den industrialiserede verden. Syg-
dommens har længe været betragtet som en 
uspecifik blanding af miljøeffekter, livsstil og 
arvelighed. Nu er der imidlertid påvist specifikke 
risikogener, som tegner sig for en betydelig del 
af sygdommens årsagsfaktorer. Samtidig er der 
udviklet ny og effektiv medicin til behandling af 
sygdommens sværeste manifestationer. En rati-
onel tilgang til disse nye udviklinger kræver at 
molekylærgenetik og klinisk genetik bliver inte-
greret i øjenafdelingerne arbejde. Et forsknings-
projekt vedr. de genetiske faktorers sammen-
hæng med forstadier til AMD blev indledt i 2006. 
Kennedy Centret har desuden sammen med 
Region Hovedstaden og de øvrige regioners 
øjenafdelinger indledt et samarbejde om et na-
tionalt program for kortlægning af de oftalmologiske øjensygdommes genetik, blandt andet 
med henblik på at kunne målrette nye og kostbare behandlinger. En biobank med indsamling 
af prøver fra patienter med arvelige øjensygdomme er under etablering. 
 
En lang række arvelige øjensygdomme har et snigende forløb med gradvist indsættende blind-
hed. Hidtil har man afstået fra at lede efter de sygdomsramte børn og unge voksne, fordi man 
ikke har kunnet tilbyde nogen behandling. Det er dog et gennemgående træk, at patienterne 
beretter, at de gerne ville have haft kendskab til diagnosen, så de kunne have fået hjælp og 
aflastning og eventuel undgået misforståede reaktioner fra omgivelserne. Mange af disse syg-
domme vil blive genstand for eksperimentel behandling indenfor de kommende tiår. Det er en 
af Kennedy Centrets vigtige opgaver i de kommende år at fortsætte og nyorientere forsknin-
gen vedrørende de arvelige øjensygdomme. 
 
Ny optisk teknologi og avancerede sansefysiologiske metoder gør det muligt at karakterisere 
øjensygdom med langt større præcision end tidligere. I et igangværende studie - Integration af 
fænotype-genotype analyser samt præsymptomatisk diagnostik - som er et samarbejde med 
Glostrup Hospital, kortlægges nervefibertabet hos patienter med dominant opticusatrofi (arve-
ligt synsnervesvind) med nye metoder for at Kennedy Centret kan identificere nye gener af 
betydning for denne sygdom. 
 
4. Kobber- og energistofskiftet 
 
Dette forskningsområde omhandler fejl i omsætningen af metaller (især kobber) med henblik 
på betydningen for sygdomsudvikling. Desuden udvikles ny viden om cellernes dannelse af 
energi ved identifikation og analyse af gener og ved etablering af metoder til forbedret diagno-
stik og rådgivning.  
 

Nethinde med aldersforandringer
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I 2006 blev artiklen Evidence that translation 
reinitiation leads to a partially functional Men-
kes protein containing two copper-binding sites 
publiceret i det anerkendte tidsskrift American 
Journal of Human Genetics. Artiklen beskriver 
detaljerede og omfattende studier af, hvordan 
en mutation identificeret i en patient med en 
mild form for Menkes syndrom kan medføre 
syntese af en variant af Menkes proteinet med 
residual funktion. Det viser sig, at mutationen 
medfører et tidligt stopcodon, og man skulle 
forvente hurtig degradering af det dannede 
RNA og dermed en alvorlig fænotype. Imidler-
tid sker der sandsynligvis i stedet en reinitie-
ring af translationen og dermed stabilisering af 
RNAet og proteinsyntese. Proteinet har ikke 
den normale størrelse, det indeholder kun to 
kobberbindingssites mod normalt seks; men 
det demonstreres i artiklen, at det afkortede 
protein har nogen funktion, hvilket sandsynlig-
vis er forklaringen på patientens relativt milde 
symptomer. Studierne blev udført ved brug af 
patientceller, oprensede proteiner og med gær-
systemer.  
 
5. Genterapiforskning 
 
Formålet med denne forskning er at udvikle nye metoder til genoverførsel og gen-reparation, 
og at undersøge potentialet heraf til sygdomsbehandling. Der satses bl.a. af sikkerhedshensyn 
på udvikling af effektive non-virale metoder til genoverførsel. For at kunne opnå langstidseffe-
ker benyttes integrerende plasmider baseret dels på fag-integrasen PhiC31, dels på såkaldte 
Sleeping Beauty transposoner. 
 
PhiC31 integrasen er et enzym, der er beskrevet at kunne katalysere indsættelse af overført 
genmateriale i helt specifikke steder i arvemassen, hvilket skulle medføre en mere sikker me-
tode. Systemer virker på den måde, at integrasen genkender specifikke DNA sekvenser i de 
DNA molekyler, man gerne vil overføre (såkaldte aatB sekvenser) og samtidig områder i ge-
nomet med homologi hertil (såkaldte pseudo-aatP sekvenser). I en lang række artikler om 
systemet publiceret bl.a. i Nature Genetics, Nature Medicine og Proceedings of the National 
Academy of Science har man vist systemets potentiale og indbyggede sikkerhed til behandling 
af sygdomme som hæmofili, arvelige hudsygdomme, muskelsygdomme og arvelige øjensyg-
domme. Der planlægges også et klinisk behandlingsforsøg med systemet. 
 
Det var derfor et yderst overraskende fund, at 
vi kunne vise at integrasen i normale humane 
celler kunne fremkalde en række forskellige kro-
mosomforandringer. Forsøgene, der i sig selv 
var relativt simple at udføre, bestod i at etablere 
normale celler (primære fibroblaster) med inte-
grase-generne integreret, og derefter undersøge 
cellerne med en standard kromosomundersøgel-
se. Forsøgene, der blev gentaget flere gange, 
fortsatte med at vise kromosomforandringer, og 
kun i de celler der indeholdt integrase-generne. 
Resultaterne blev relativt hurtigt publiceret (i 
tidskriftet Gene Therapy) i form af artiklen 

 
Det afkortede Menkes protein dannet fra genet i den milde Men-
kes patient (MNKex3+ex4del) er ved 30°c i stand til at komple-
mentere gær stammen ccc2, der mangler det homologe Menkes 
gen. Ved 37°c kan genet imidlertid ikke komplementere ccc2, 
hvilket kan forklare hvorfor patienten er syg. EV er en negativ 
kontrol, MNKwt er genet kodende for det normale Menkes protein 
og MNKdel1-460, MNKdel1-474 samt MNKdel1-460,M475L er alle 
konstruktioner der i forhold til MNKex3+ex4del er optimeret til at 
danne det afkortede Menkes protein. 

DAPI H2AX Merge

Control

Integrase

Colcimid

 
Sikkerheden af en ny metode til genoverførsel, der er 
baseret på et integrase-enzym, vurderes ved måling 
af en tidlig og sensitiv markør (rød) for DNA beskadi-
gelse (phosphorylering af histon H2AX). 
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PhiC31 integrase induces aberrations in primary human fibroblasts. Resultaterne vakte stor 
opmærksomhed. Fundene blev senere styrket af lignende opdagelser af, at i veldefinerede cel-
lelinier kan enzymet fremkalde translokationer (mellem områder i arvemassen med de omtalte 
pseudo-aatB sekvenser). Artiklen har været med til at mane til forsigtighed i forhold til en 
eventuel klinisk anvendelse af dette genterapi-system. 
 
Sleeping beauty er det andet system til ikke-viral integration af gener, som Kennedy Centrets 
forskere arbejder med. Det er baseret på såkaldte sleeping beauty transposons; et vektorsy-
stem, der oprindelig blev isoleret fra en fisk. Dette system giver ikke i sig selv mulighed for en 
site-specifik integration, men til gengæld virker systemet meget effektivt, og da selve integra-
tionsprocessen fungerer præcist (integration ved TA sekvenser) er dette system meget loven-
de. Projekterne med sleeping beauty er en del af et større EU-støttet forskningprojekt 
(”INTHER”) med speciel fokus på brug af og forbedring af denne type af vektorer. Det første år 
af EU projektet (2006) blev benyttet på at etablere den nødvendige basis for projektet: Primæ-
re leverceller fra rotter blev dyrket (i samarbejde med forskere fra Panum Instituttet). Primære 
mesenchymale stamceller fra normale mus og fra Menkes mus blev dyrket (i samarbejde med 
forskere fra  Syddansk Universitet). Og endeligt blev der brugt megen tid på at konstruere de 
nødvendige sleeping beauty vektorer indeholdende Menkes og Wilson generne. 
 
Der blev desuden i 2006 arbejdet intensivt på genoverførsel ved hjælp af immunoliposomer - 
nanoteknologi. Dette system, der er udviklet af prof. Pardridge fra UCLA i USA, er stadig det 
mest lovende system til genoverførsel til en række organer og væv, herunder hjernen. Imidler-
tid har det vist sig yderst svært at reproducere  resultaterne i andre laboratorier. I efteråret 
2006 fik to af Kennedy Centrets forskere mulighed for et 2 ugers studieophold hos prof. 
Pardridge for bedre at kunne vurdere teknologien. Konklusionen var, at eksperimenterne var 
fuldstændigt i orden, og det var faktisk muligt også for de danske forskere at fremstille immu-
noliposomerne og opnå høj genekspression i cellekultur. Efterfølgende fortsættes arbejdet med 
at opsætte metoderne på Kennedy Centret (bl.a. i samarbejde med forskere fra RISØ). 
Udvikling af immunoliposomer, der har en diameter på ca. 100 nm, er en form for nanotekno-
logi, der defineres som teknologi omhandlende strukturer med størrelsen i ”nanoområdet”. Der 
stilles generelt store forventninger til dette forskningsområde, bl.a. fordi området involverer 
samarbejde mellem en række forskellige discipliner (herunder fysik, kemi og molekylærbiologi) 
og fordi en række synergieffekter og dermed nye gennembrud forventes.  
 
 
 
 

Patientrelaterede opgaver 
 
Øjenklinikken  
 
Generelt 
Øjenklinikken modtager patienter fra hele landet med henblik på vurdering af synsevne, diag-
nostisk undersøgelse og lægelig vejledning efter henvisning fra øjenlæger, andre speciallæger, 
synskonsulenter, institutioner mm. Specialoptikere foretager en omfattende optisk rehabilite-
ring af synshandicappede med avanceret svagsynsoptik, men i stigende grad foretager de også 
komplicerede kontaktlinsetilpasninger til patienter med specielle hornhindesygdomme. Disse 
patientbehandlinger er dermed blevet tilsvarende ressourcekrævende. 
 
I samarbejde med øjenafdelingen på Glostrup Hospital foretages tilpasning af optik og kon-
taktlinser til børn opereret for medfødt grå stær. 
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Der foretages et stort antal specialundersøgel-
ser, dels optiske specialoptagelser af hornhin-
dens brydning og overflade, dels elektrofysio-
logiske undersøgelser, hvor man måler nethin-
dens og synsnervens evne til at modtage in-
formationer. Disse undersøgelser danner bag-
grund for at klinikken kan stille en lang række 
diagnoser af sjældne arvelige øjenlidelser.  
I Øjenklinikken findes på den baggrund doku-
menterede 30 årige patientforløb af sjældne 
retinale sygdomme. Derudover opdateres lø-
bende det store Danske familiearkiv med slæg-
ter med arvelige øjensygdomme, hvor der nu 
er registreret omkring 2350 slægter. Tillige 
findes en række mindre registre f.eks. Dansk 
Retinitis Pigmentosa Register. 
 
Patientbehandlingen 2006  
I 2006 har aldersfordelingen af de patienter, der modtages på Øjenklinikken stort set været 
uændret, således er 44,8% 0 - 18 år, 44,9% 19 - 59 år og 10,3% er over 60 år, hvilket er 
overensstemmende med, at den primære opgave er børn og erhvervsaktive patienter.   
 
Tabel 1. 
 
Det samlede antal patienter fordelt på type af undersøgelse 
 2004 2005 2006 
Optisk rehabilitering 1241 1122 1021 
Øjenundersøgelser 1381 1154 1095 
 
Antallet af patienter i 2006 er på grund af vakance faldet i forhold til 2005. Antallet af special-
undersøgelser med mere ressourcekrævende patienter er uændret 1737. 
 
Specialundersøgelserne fordeler sig på synsfeltundersøgelser, VEP og ERG samt EOG og MERG, 
i alt 1153 og i samarbejde med vores anæstesilæge – undersøgelser i generel anæstesi, i alt 34. 
Derudover er der foretaget 548 fotografiske optagelser, hvoraf de 477 er optagelser af øjen-
baggrunden. 
 
Andre aktiviteter 
Synsregistre  
Synsregistret er et veletableret  register, hvortil indberetningen er lovpligtig. Således skal alle 
børn med en synsnedsættelse mindre end eller lig 6/18 anmeldes. Rapporten fra 2006 viser, at 
antallet af indberettede er stabilt, ca. 200 årligt. Genetiske og prænatale årsager udgør fortsat 
over halvdelen af tilfældene og ca. 1/3 har cerebralt blindhed. En fuld rapport kan downloades 
fra hjemmesiden, www.kennedy.dk. 
Der er som tidligere år udgivet en rapport fra Seewin, som omfatter samarbejde med 6 amters 
synscentraler. Denne rapport kan også findes på hjemmesiden, www.kennedy.dk. Det er den 
sidste rapport af denne karakter som følge af kommunalreformen. 
 
Projekt vedrørende registrering af synshandicap 
Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvor mange synshandicappede mennesker, der er i DK. 
Øjenklinikken arbejder for at skabe et internetbaseret system til indsamling og videregivelse af 
informationer om synshandicap i hele DK. Med en satspuljebevilling på 6,3 mil. kr. fra Social-
ministeriet som grundlag blev der i 2006 udfærdiget kravsspecifikationer med henblik på at 
opbygge en landsdækkende statistik. Der er etableret en hjemmeside websyn.dk, hvor yderli-
gere information kan hentes. 
 

 
Optiske specialoptagelser af hornhindens brydning.
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Gordon Norrie Centret (GNC) 
I 2006 blev arbejdet med at indsamle blodprøver fra 12 familier med medfødt grå stær og 26 
familier med høj nærsynethed afsluttet. Blodprøver blev indsamlet i hele landet i forbindelse 
med besøg i deltagernes hjem. Der er ekstraheret DNA i Kennedy Centret’s laboratorium. 
 
Center for PKU 
 
Generelt 
Center for PKU behandling er nationalt center for behandling af den medfødte stofskiftedefekt 
phenylketonuri, PKU. Alle fødte børn med positiv PKU screeningstest indkaldes direkte til 
centret, når Statens Seruminstitut, der foretager screeningsanalysen, har givet besked om, at 
phenylalanin er forhøjet i prøven. Gennemsnitligt fødes 6 – 8 børn med forhøjet phenylalanin i 
DK, hvoraf ca. en tredjedel ikke er behandlingskrævende, såkaldt mild hyperphenylalaninæmi, 
MHP.  
Trods genhusning under mindre ideelle vilkår end hidtil, blev der i 2006 gennemført behandling 
og rådgivning af nye og allerede diagnosticere børn og voksne med PKU til patienternes til-
fredshed, målt ved patienttilfredshedsundersøgelse.  
 
Tabel 2. 
 
PKU i tal 
 2004 2005 2006 
Ernæringsvejledninger 364 406 252 
Lægeundersøgelser 269 204 186 
Psykologvurderinger 70 54 63 
Antal phenylalanin og tyrosin analyser 3637 3488 3063 
 
 
I 2006 blev seks nyfødte indkaldt efter meddelelse fra Statens Serum Institut om forhøjet 
phenylalanin ved screeningstesten. De fire af børnene havde så lette forhøjelser, at behandling 
ikke har været nødvendig i 2006. Disse børn følges med jævnlige målinger af phenylalanin, da 
niveauet kan øges efter overgang til anden kost end modermælk. Kun to af børnene født i 
2006 har det været nødvendigt at sætte på den proteinbegrænsede diæt. 
I 2006 varetog centret diætbehandling af 204 børn og voksne med PKU eller mild hyperpheny-
lalaninæmi, MHP, herudover fik 38 kontrolleret phenylalanin uden aktuel diæt. Toogtredive 
voksne med mild eller klassisk PKU fulgte ingen behandling. 
 
Fem kvinder med PKU fødte seks børn efter at have været på den strenge diæt, der er nød-
vendig for, at fostrets hjerne ikke skal tage skade af den høje phenylalanin i moderens blod. 
Alle kvinderne var startet diæten, før de blev gravide, antallet af uger med diæt før graviditet 
indtrådte varierede fra 7 til 190 uger, i gennemsnit 73 uger. Kvinderne var fra 30 til 39 år, da 
de fødte. Den generelle tendens i befolkningen med højere maternel alder, og de dermed for-
bundne større problemer med at opnå en graviditet, gør sig tilsyneladende også gældende for  
kvinder med PKU, der ofte må være lang tid i streng diætbehandling før graviditeten indtræ-
der. I flere tilfælde har kvinderne måttet søge fertilitetsklinikker om hjælp til at opnå gravidi-
tet. 
 
En repræsentant fra Center for PKU har indgået i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen 
hvor den neonatale screening er blevet gennemgået, mhp. den fremtidige udformning. En rap-
port vil udkomme i 2007.  
 
 



 - 11 - 

Center for Fragilt X 
 
Flytningen til de midlertidige lokaler har betydet, at det ikke som tidligere har været muligt at 
have familier med fragilt X børn boende. I stedet har den ansvarlige psykolog vidtgående væ-
ret på hjemmebesøg og har deltaget i eksterne møder mm. Der har været 47 samtaleforløb, 
vejledninger og supervisioner, samt deltagelse i 22 møder. Således er 3 kommuner, 2 skoler 
og 1 fritidsordning samt 1 hjemmevejleder superviseret, og 11 familier er besøgt. 
Der blev afholdt forældre weekend d. 11. og 12. november.  
 
Center for Rett syndrom 
 
Kennedy Centret modtog satspuljemidler i 2006 til at oprette et center for Rett syndrom. Rett 
syndrom rammer næsten udelukkende piger og er en medfødt genetisk udviklingsdefekt med 
svært multihandicap. Der kendes omkring 100 patienter i DK. Centret skal fungere som et 
tværfagligt, multidisciplinært videns- og forskningscenter for patienter og deres familier. Et 
ph.d. forløb er planlagt, som skal klarlægge og give ny viden om sygdommens manifestationer. 
Det forventes endvidere, at der etableres nye metoder til diagnostik af genetiske årsager til 
mental retardering, hvorved flere børn, som tidligere ikke havde en årsagsdiagnose, nu kan få 
en forklaring på udviklingshæmningen. 
 
Center for genetisk rådgivning 
 
Generelt 
Der er tale om serviceydelse til patienter samt 
raske risikopersoner i form af varetagelse af 
genetisk rådgivning af henviste famili-
er/patienter og besvarelse og tolkning af geneti-
ske laboratorieanalyser, herunder prænatale 
analyser. Rådgivningen ydes til familier med 
arvelige eller formodede arvelige sygdomme, 
kromosomafvigelser og medfødte misdannelser, 
samt andre genetiske problemstillinger, f.eks. 
konsangvinitet. 
 
Kennedy Centret har særlige styrker inden for 
syndromdiagnostik, X-bundne mentale retarde-
ringssyndromer, kromosomsygdomme og gene-
tiske øjensygdomme. 
 
Der er et akutberedskab, dvs. inden for få dage 
kan tilbydes rådgivning i akutte (prænatale) 
sager. På almindelige rådgivninger overstiger 
ventetiden ikke 2 måneder fra modtagelse af 
henvisning. Patienter får brev om modtaget 
henvisning inden for 10 dage. 
 
Alle rådgivninger ledsages af stamtræoptegning 
og skriftlig redegørelse for henvisningsårsag, 
henvisende instans, hvem var tilstede ved råd-
givningen, familieanamnese, bedømmelse, her-
under risikovurdering og patientinformation, 
aftaler om efterfølgende forløb, herunder ind-
hentning af samtykker og journaloplysninger fra 
andre hospitaler, samt evt. iværksættelse af 
andre undersøgelser og aftaler om, hvem der 
får kopi af rådgivning. Evt. opfølgende samtale  
samt evt. iværksættelse af andre undersøgelser. 

 

 
Eksempel på stamtræ med arvelig brystkræft. De syge er 
markeret som udfyldte symboler. Et computerprogram kan 
ud fra dette og oplysningerne om debut-alderen for sygdom 
udregne den kumulerede livstidsrisiko for den rådssøgende 
(pil) i forhold til baggrundsbefolkningen. 
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Tabel 3. 
 
Rådgivninger 
 2003 2004 2005 2006 
Onkogenetiske rådgivninger 98 191 286 303 
Andre rådgivninger 82 98 72 67 
I alt 180 289 358 370 
 
Der er fortsat en stigning i antallet af genetiske rådgivninger i form af patientkonsultationer. An-
tallet af telefonrådgivninger blev dokumenteret ved registrering i uger i efteråret 2006. Der var 
registreringer svarende til et års antal på 364. Hertil kommer rådgivning vedrørende Fragilt X. 
 
Genetisk rådgivning er en informationsproces med det formål at bibringe den rådsøgende et 
kvalificeret handlegrundlag for beslutninger ang. forplantning, evt. gentestninger herunder 
prænatal og præsymptomatisk diagnostik og evt. opfølgnings- og overvågningsprogrammer.  
Rådgivningerne varetages af læger og superviseres af speciallæger i klinisk genetik. Der læg-
ges vægt på kommunikative færdigheder. 
Afdelingen har udarbejdet en oversigt over god klinisk praksis i forbindelse med rådgivning, se 
nedenfor, og har deltaget i arbejdet vedrørende forslag til nationale retningslinjer, herunder 
den information der bør gives patienter i forbindelse med gentestninger. 
 
 
 

 
Vision 

At ydelsen er på højeste ni-
veau både mht. kvalitet og 
service. 

At særlige grupper, f.eks. 
patienter med sjældne kromo-
somafvigelser tilgodeses ved 
at der formidles specialviden. 

At der skabes et godt og vel-
fungerende samarbejde mel-
lem henvisende instanser og 
institutionen. 

Patientomsorg 
Det er den samme læge der 
følger patienten i hele forløbet 
(så vidt muligt). 

Informationer gives på hen-
synsfuld måde, med udgangs-
punkt i patientens forudsæt-
ninger og problemstilling samt 
forventninger til rådgivningen. 

Der tages hånd om krisereakti-
oner. 

Slægtninge kontaktes ikke 
direkte, men via probanden. 

Samarbejde 
Højeste ekspertise, evt. i ud-
landet, konsulteres vedr. spe-
cielle og meget sjældne gene-
tiske sygdomme og syndro-
mer. 

Kvalitetsovervågning 
Alle rådgivninger er supervise-
ret af speciallæge i klinisk ge-
netik.  

Alle abnorme svar er supervi-
serede. 

Der foretages regelmæssig au-
dit f.eks. ved journalgennem-
gange vedr. forskellige pro-
blemstillinger: onkogenetisk 
rådgivning, prænatal rådgiv-
ning, diagnostiske udredninger. 

Antallet af rådgivninger og art 
registreres mindst 1 gang årligt.

Klinisk genetisk 
forskning 

Kennedy Centret har forskning 
i patienter med genetiske syg-
domme samt i udvikling af nye 
diagnostiske metoder. 

Uddannelse 
Kennedy Centret har læger i 
uddannelsesforløb inden for 
specialet klinisk genetik. 
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Diagnostiske laboratorieanalyser 
 
Laboratoriet 
 
Generelt 
Kennedy Centrets diagnostiske laboratorium ønsker at være kendt for høj kvalitet, effektivitet 
og nyeste analysemetoder. Analyseudviklingen skal være i front på områderne diagnostik og fo-
rebyggelse af genetiske årsager til mental retardering og synshandicap. De laboratoriebasere-
de bio- og databanker samt synsregistre skal oparbejdes og vedligeholdes på et internationalt 
kvalitetsniveau, der gør dem unikke og anvendelige for forskning, rådgivning og behandling.  
 
Tabel 4. 
 
Laboratorieanalyser 
 2004 2005 2006 
Phenylalanin og tyrosin 3627 3488 3063 
DNA analyser 548 555 543 
DNA ekstraktioner 1177 1257 1001 
- heraf DNA ekstraktioner for Øjenklinikken 371 359 183 
QF PCR (hurtiganalyse) 564 543 330 
Fosterkromosomanalyser (prænatale) 1129 755 790 
Blodkromosomanalyser 590 685 870 
Abortvæv 129 137 146 
CGH 71 95 61 
Knoglemarvsanalyser 189 221 201 
FISH 244 170 71 
”Haste FISH” 143 123 178 
I alt 8357 8029 7254 
 
Analyseantallet og sammensætningen 
Analysetallet skal desuden ses i lyset af en meget krævende flytning af hele laboratoriet til de 
midlertidige lokaler i april 2006, inklusive flytning og genetablering af avanceret analyseudstyr.  
Samlet set er analysetallet faldet. Det skyldes primært en nedgang i analyser udført som kon-
trol af PKU patienter, hvilket kan tilskrives færre behandlingskrævende nyfødte i de seneste år. 
Desuden er der et fald i antallet af DNA ekstraktioner, herunder for Øjenklinikken.  
Bortset fra en stigning i antal blodkromosomanalyser samt ”haste FISH” til hurtig diagnostik, 
er der kun mindre forskydninger. Diagnostisk service vedrørende f.eks. fosterkromosomanaly-
ser har stort set kunnet opretholdes i flytteperioden. 
 
Nye analyser 
QF-PCR analysen (hurtiganalyse for trisomi) er blevet moderniseret/opdateret, så den nu om-
fatter undersøgelse for kønskromosomafvigelser. Ønsket om at analysen skulle omfatte 
kønskromosomer bunder i at gruppen af gravide, der henvises til fosterundersøgelse alle nu 
tilhører en højrisikogruppe, og en del er henvist pga. stor nakkefold ved ultralydsskanning, der 
kan være et tegn på afvigelser i antallet af kønskromosomer. 

 
  Eksempel på QF-PCR resultat. De tre toppe viser, at patienten har 3 af kromosom 21. 
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CGH analyser foretages nu ved en mere avanceret analyse benævnt array-CGH (comparativ 
genomisk hybridisering med anvendelse af mikrochip). Antallet i denne gruppe i forhold til 
2005 skal ses i lyset af en ekstraordinær indsats i laboratoriet omkring den nye analyse for at 
klargøre den til udbud som erstatning for kromosom CGH, hvilket førte til en mindre ophobning 
af prøver til samtidig kromosom CGH og array CGH. Array-CGH blev derefter udbudt som di-
agnostisk analyse fra årsskiftet 2006/2007. 
 
I løbet af året er udbudt nye analyser (syndrom MLPA og subtelomer MLPA) til hurtig undersø-
gelse for flere kromosomale syndromer samtidigt, i stedet for den mere krævende FISH analy-
se. Dette afspejler sig derfor i en markant nedgang i almindelige FISH analyser. MLPA metoden 
kan undersøge for fordobling eller mangel på DNA materiale fra mange definerede områder i 
arvemassen. Metoden er både hurtig og billig. Den benyttes også til fosterscreening i specielle 
højrisiko graviditeter. 
Metoden er baseret på et kit fremstillet af et hollandsk firma  som efter  input fra laboratoriet 
desuden har kompletteret  kittet til Menkes sygdom. Laboratoriet kan nu kan tilbyde en kom-
plet screening for deletioner eller duplikationer i Menkes genet samt bærerdiagnose til alle fa-
milier, hvor en deletion af Menkes genet er påvist, og laboratoriet har allerede i 2006 udført en 
betydeligt antal MLPA analyser af dette gen. 
 
Internationale rekvirenter 
Vore analyserepertorie kan ses på vores hjemmeside. Desuden er flere af vores specialiserede, 
sjældne analyser tilgængelige via den internationale webside www.genetests.org, hvor man 
kan finde gentestmuligheder for mere end 1000 genetiske sygdomme. 
I 2006 udførte vi 116 analyser for udenlandske rekvirenter, fortrinsvis for sygdomme inde for 
phenylalaninstofskiftet, Menkes sygdom og aniridi. 
  
Kvalitetssikring 
 
Laboratoriet har i 2006 været tilmeldt følgende kvalitetssikringsprogrammer: 
 

• EMQN: ABI-sekventering; fragilt X; Prader-Willi/Angelman; PKU; Wilson 

• UK-NEQAS: Prænatal multiplex QF-PCR (pilot); prænatal amnion cytogenetik; prænatal 

CVS cytogentik og CVS case scenarios; Prænatal data audit.  

• DEKS: Standard cytogenetik, Molekylær cytogenetik 

• ERNDIM: Phenylalanin/tyrosin 

 
I alle tilfælde er opnået tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende resultater. 
Som led i laboratoriets bestræbelser på at forbedre evalueringen af vores laboratorieydelser, 
vil  nogle af programmerne blive ændret,  idet kvalitetsprogrammet hos UK-NEQAS fremover 
vil blive udvidet med følgende tilbud: standard cytogenetik på blod, haste blod og fast væv 
samt phenylalanin/tyrosin, netop fordi sidstnævnte program omfatter tyrosin, som er en væ-
sentlig parameter ved kontrol af børn med PKU. Samtidigt cytogenetiske analyser fra DEKS 
frameldt, mens  programmet fra ERNDIM er bibeholdt, indtil der er har erfaring med biokemi-
ske programmer fra UK-NEQAS. 
 
Arbejdet med kvalitetssikring og akkreditering af laboratoriet er fortsat og ud over den gene-
relle del, er der arbejdet med den tekniske del af kvalitetshåndbogen, ligesom en kvalitetspoli-
tik for laboratoriet er blevet offentliggjort på hjemmesiden.  
Laboratoriet holder sig ajour med krav til akkreditering af genetiske laboratorier og deltager 
internationalt i Eurogentest. Som led i dette har laboratoriet deltaget i en spørgeskemaunder-
søgelse for 2004/2005 om niveauet for kvalitetssikring på europæisk plan af sammenlignelige 
laboratorier og fik en placering i midten. 
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Formidling 
 
Generel formidling og undervisning 
 
Kennedy Centrets medarbejdere formidler viden gennem deltagelse i nationale og internatio-
nale møder med præsentationer af institutionens resultater. Desuden undervises på alle ni-
veauer i Social- og Sundhedssektoren, f.eks. jordemødre, diætister, optikere og bioanalytikere. 
De akademiske medarbejdere har bidraget til præ- og postgraduat undervisning af medicin-
studerende og læger. Der har været deltagelse i møder med patientforeninger med foredrag 
samt for almenheden. 
 
Aktiviteter i form af foredrag, undervisningstimer, temadage etc. 
Deltagelse i Skandinaviske eller Internationale kongresser som inviteret foredragsholder: 19 
foredrag 
Deltagelse i Skandinaviske eller Internationale kongresser med præsentation: 11 præsentatio-
ner 
Deltagelse i nationale kongresser og møder: 20 præsentationer 
Foredrag for almenheden eller patientforeninger: 4 foredrag 
Undervisning (kurser, temadage, foredrag) af personale i social- og sundhedssektoren: 16 ses-
sioner 
Undervisning på speciallægekurser, forskerkurser o.l.: 16 sessioner 
 
Som eksempel deltog en læge og to ernæringsrådgivere fra Center for PKU i et mindre møde 
om BH4 i Sendai, Japan. Behandling med cofaktoren BH4 (tetrahydrobiopterin) er en relativt 
ny tabletbaseret behandling til de mildere former for PKU. Umiddelbart herefter deltog alle tre i 
den 10. store internationale konference om metaboliske sygdomme, International Congress of 
Inborn Errors of Metabolism, ICIEM, i Japan. Den ene ernæringsrådgiver var leder af en sekti-
on for diætister, og begge havde en mundtlig præsentation i forbindelse med dette. Desuden 
blev resultaterne af et dansk behandlingsforsøg med BH4 præsenteret i posterform. I USA er 
FDA for nylig blevet ansøgt om tilladelse til at registrere BH4 som behandling til mild PKU. Bli-
ver denne tilladelse givet, vil behandlingen blive forsøgt indført i Danmark. 
 
Deltagelse i ekspertpaneler, funktion som sagkyndig eller rådgiver: 
Referenceprogram for epilepsi, specialegruppe i hovedstadsregionen i klinisk genetik, videre-
uddannelsesudvalg og bedømmelsesudvalg i klinisk genetik, kvalitetssikringsudvalg i DSMG, 
screeningsudvalg i SST, Genterapi udvalg under Europarådet samt Etisk Råd. 
 
Kennedy Centret yder lægekonsulentbistand til Center for små Handicapgrupper bl.a. i form af 
udformningen af syndrombeskrivelser til deres hjemmeside. 
 
Expertteam for døvblindefødte, lægefaglige komite i Marfan Foreningen, VHL expertteam. 
 
Deltagelse i bestyrelser:  
Rett syndrom, ESPKU, Fragilt X foreningen samt ESHG. 
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Økonomi 
 
Hovedtal 
Kennedy Centret råder over en finanslovsbevilling på 33 mio. kr. Det omkostningsbaserede 
regnskab viser indtægter på 19,6 mio. kr. og udgifter på 61,9 mio. kr. Nettoresultatet, et un-
derskud på ca. 9,3 mio. kr. kan primært henføres til afskrivninger på ca. 10,6 mio. kr., hvoraf 
ca. 8,8 mio. kr. skyldes ændret afskrivningsprofil på ejendom og installationer, jf. Kennedy 
Centret’s årsrapport, der kan ses på www.kennedy.dk. 
 

Tilsagn fra fonde 
 
Private fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

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

Øjenfonden 240.810 

Identifecering af gen for recessiv udvikling af Usher 
syndrom komb. med afprøvning af nyudviklet bioin-
formatisk redskab til forudsigelse af sygdomsgener 

Øjenfonden 30.000 

Afdækning af mulige nye risikofaktorer, herunder 
genetiske, for aldersrelatet maculadegeneration 

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     Forsknings- og Innovationsstyrelse 840.000 

I alt fra statslige fonde                                               840.000 

 
 

Bestyrelse, direktion og øvrige personaleforhold  
 
Kennedy Centret ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning fremgår af 
kolofonen. Ved årsskiftet blev Kennedy Centrets formand gennem mange år, fhv. medicinaldi-
rektør Jens Kristian Gøttrik afløst af direktør Nils Strandberg Petersen, Statens Seruminstitut. 
 
Under ansvar overfor instituttets bestyrelse varetager direktionen – bestående af direktøren, 
Karen Brøndum-Nielsen, og vicedirektøren, Inger Marie Bruun-Vierø, den daglige og admini-
strative ledelse af Instituttet og repræsenterer instituttet udadtil. Direktøren er den øverst an-
svarlige for den daglige ledelse og vicedirektøren er direktørens stedfortræder. 
 
I den daglige ledelse bistås direktionen af chefgruppen (i hele 2006 forskningsprofessor Tho-
mas G. Jensen, afdelingsleder Jytte Bieber Nielsen og laboratoriechef Nina Horn, indtil 1. no-
vember 2006 klinikchef Hanne Jensen og fra 1. juli 2006 administrationschef Michael Schultz). 
Medarbejderstaben udgør ca. 100 personer. Nærmere information om ansatte og Kennedy 
Centrets organisation kan hentes på www.kennedy.dk. 
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