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Forord 
 
 
Denne Aktivitets- og Forskningsberetning, der overvejende henvender sig til Kennedy 
Centrets faglige samarbejdspartnere og interessenter, beskriver aktiviteter i de faglige 
områder: Forskningsområdet, de patientrelaterede opgaver, herunder Øjenklinikken, 
Center for PKU, Genetisk rådgivningsklinik samt centrene for Rett og Fragilt X, de di-
agnostiske laboratorieanalyser, og formidlingsområdet. De beskrevne aktiviteter vil 
også i de kommende år være kernen i Kennedy Centrets virksomhed, men aktivitets-
niveauet vil afhænge af ressourcerne på området.   
 
Årsrapporten 2008, der kan ses på www.kennedy.dk viser institutionens detaljerede 
økonomiske resultater og regnskab, samt gennemgang af afrapportering vedrørende 
resultatkontrakten. Der kan oplyses, at den samlede målopfyldelse i forhold til resul-
tatkontrakten var 82%  (85,5%, hvis delvist opfyldte mål medregnes). 
 
Den mest markante begivenhed i 2008 var den længe imødesete indflytning i det nye 
domicil i Glostrup i eftersommeren 2008. Som altid var der små og lidt større ting, der 
skulle rettes til og udbedres, men alt i alt har de store, lyse rum og indretningen inde 
og ude indfriet forventningerne. Mødefaciliteterne kunne allerede vise deres anvende-
lighed ved et stort videnskabeligt symposium den 28. oktober 2008, hvor den  nyind-
stiftede ”Mette Warburg forelæsning” fandt sted, samtidig med tiltrædelsesforelæsning 
af Kennedy Centrets nye forskningsprofessor. 
 
Indflytningsprocessen hen over sommeren og efteråret har naturligt nok sat sig spor i 
aktiviteterne i 2008. 
For forskningsaktiviteten er antallet af publikationer lidt færre end tidligere år, med 35 
videnskabelige artikler (mod 39). Forventningen er dog, at det indhentes i 2009. Der 
er etableret omfattende samarbejder med mange internationale samarbejdspartnere. 
Antallet af PhD, speciale- og andre studerende har endvidere været stigende. I 2008 
blev der formuleret et nyt forskningsprogram, og en ny forelæsningsrække blev søsat 
med start primo 2009. 
Også patientbehandling og rådgivning har haft en kortere aktivitetsnedgang på nogle 
områder. Som helhed forventer vi dog, at det nye domicil fremover vil understøtte 
udviklingen af de patientrelaterede områder. 
  
På infrastrukturområdet har 2008 også budt på udfordringer: Nyt EPJ blev implemen-
teret i alle de faglige afdelinger primo marts 2008. Systemet fungerer, men arbejds-
gange har måttet tilpasses i en løbende proces. En udbygning og opgradering plan-
lægges i 2009.  Endvidere er en omfattende proces vedrørende akkreditering af labo-
ratoriet startet op.  
 
Det nye domicil giver muligheder for en højere grad af synergi mellem afdelingerne, 
mellem forskere og patientbehandlere, samt mellem øjenområdet og laboratoriet. 
Samtidig er den administrative infrastruktur på tværs konsolideret. Samlet set forven-
ter vi, at dette vil styrke institutionens samlede profil og gennemslagskraft som natio-
nalt center for genetik, synshandicap og mental retardering.  
 
I 2008 er der arbejdet videre med at konkretisere samarbejdsaftaler med region Ho-
vedstaden og Københavns Universitet, vedrørende behandling, rådgivning, forskning 
og undervisning, således at Kennedy Centret er en del af Københavns Universitetsho-
spital. Målet er at styrke og udvikle synergi på disse områder, samt at synliggøre vores 
rolle og opgaver. Kennedy Centret byder samarbejdet velkommen og forventningerne 
for 2009 er, at samarbejdsrelationerne er veletablerede og medvirker til  en fortsat 
udvikling af Kennedy Centrets mål.  
 
 Karen Brøndum-Nielsen 
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Præsentation af Kennedy Centret 
 

”Kennedy Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og 
mental retardering” er i henhold til Lov om Sektorforskning af 5.maj 2004 en selvstændig 
sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Medarbejdersta-
ben udgør ca. 100. Nærmere information om Kennedy Centret kan hentes på 
www.kennedy.dk 
 

Vision 
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med 
sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for 
mennesker med stofskiftesygdommen PKU. 
 

Mission 
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arve-
lige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvalite-
ten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og 
andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. 
Det gør vi ved at 

• udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau 
• yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste kvalitet på de ret-

te tidspunkter 
• indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet  
• formidle viden til behandlere, forvaltninger, brugere og uddannelsessystemet 
 

Centret er kendetegnet ved, at opgaverne varetages helhedsorienteret i tæt integration mel-
lem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning. 

 
Kennedy Centret ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren for Sundhed og Forebyg-
gelse. 
 
Kennedy Centrets bestyrelse 
Formand     Birgitte Dissing Nauntofte, fondsdirektør, professor, dr.odont. 
Næstformand    Svend G. Hartling, koncerndirektør, dr. med. 
                        indstillet af Region Hovedstaden 
                         Ebba Nexø, professor, overlæge, dr.med. 
                       indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 
                        Henrik Lund-Andersen, professor, overlæge,dr.med. 
                     indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 
                       Anne-Marie Gerdes, overlæge, ph.d. 
                       indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 
                        Frank Emanuelsen, formand for PKU-foreningen  
                      indstillet af PKU-foreningen 
                        Dorthe Pedersen, forretningsudvalgsmedlem 
                       indstillet af LEV 
                       Jens Henrik Bromann, konsulent 
                       indstillet af Dansk Blindesamfund 
                        Birgit Kjer, konstitueret klinikchef 
                        indstillet af Danske Regioner 
                       Erik Kann, seniorkonsulent, medarbejderrepræsentant 
Tilforordnet      Martin Randrup Nielsen, fuldmægtig, cand. scient. pol. 



Aktivitets- og forskningsberetning 2008 5 

 
Forskning   
 
Kennedy Centrets forskning i 2008 resulterede i 35 videnskabelige publikationer. Hertil 
kommer præsentationer ved videnskabelige møder og kongresser. 
 
Forskningen er fordelt på 6 hovedområder og i det følgende vil områderne samt enkelte 
arbejder blive omtalt nærmere.  Forskningsprojekterne ledes af Kennedy Centrets seniorfor-
skere samt forskningsprofessoren i samarbejde med interne og eksterne medarbejdere og 
samarbejdspartnere. 
 
1. Synshandicap, klinisk- og molekylærgenetik 
2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og andre intellektuelle handicap 
3. Kobberstofskiftet: Funktionelle studier og genterapi 
4. Epigenetik 
5. PKU og beslægtede tilstande 
 
 
1. Synshandicap, klinisk- og molekylærgenetik 
 
Målsætningen her er at udvikle ny viden om øjensygdomme, herunder især arvelige øjen-
sygdomme, for at kunne tilbyde forbedret diagnostik, rådgivning og behandling. Til dette 
formål udføres dels mutationsanalyse af kandidat gener, dels identificering af nye sygdoms-
gener ved hjælp af koblingsanalyser, sygdomsrelaterede kromosomubalancer, mutations-
screening af oplagte kandidatgener hos en gruppe af patienter, og ved at finde targetgener 
til kendte gener (som PAX6), der er involveret i øjensygdomme. Øjenklinikken har udøvet en 
mangeårig forsknings- og registreringsindsats vedrørende arvelige øjensygdomme. Igang-
værende projekter vedrørende molekylærbiologi af en lang række øjensygdomme viderefø-
res i samarbejde mellem Kennedy Centrets øjenklinik og laboratorium, samt Øjenafdelingen, 
Glostrup Hospital og flere andre danske og udenlandske forskningsafdelinger. Private og 
offentlige fonde støtter forskningen, herunder Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og 
Øjenfonden. 
 
1a. Øjenmalformationer og øjenudvikling  
Formålet er at identificere nye genetiske årsager til øjensygdomme og øjenmalformationer 
samt at identificere gener involveret i øjenudvikling. Dette vil have betydning både for ud-
redning og diagnosticering af specifikke patienter, samt fremskaffe ny viden om øjets udvik-
ling. Til dette formål bliver der anvendt en funktionel og en positionel strategi, der blandt 
andet bygger på ChIP-seq og SNP-array teknologier. Positionel strategi er fokuseret på de 
medfødte øjenmalformationer anoftalmi (AO, manglende øjne) og mikroftalmi (MO, et for 
lille øje), hvor vi vil identificere kandidatgener, der forårsager disse sygdomme. Projektet er 
initieret som et PhD studium. 
Funktionel strategi er fokuseret på transkriptionsfaktor genet, PAX6, hvilket er et vigtigt gen 
i øjenudviklingen,  kaldet  ”mastercontrol” genet. Mutationer i PAX6 forårsager øjensyg-
dommen aniridi, som er en generel underudvikling af øjet, med synlig mangel på iris. Følge-
sygdomme som glaukom og katarakt ses ofte i forbindelse med aniridi. Det er tidligere vist, 
at mutationer i gener som er under PAX6’s kontrol kan forårsage øjensygdomme (f.eks. 
katarakt). Man må derfor antage, at det er muligt at finde yderligere genetiske årsager til 
f.eks. katarakt og glaukom ved at finde de gener, som kontrolleres af PAX6.  
 
1b. USHER syndrom 
Formålet er at identificere nye gener, der forårsager Usher syndrom, hvilken er en recessiv 
og heterogen arvelig sygdom, der medfører synsnedsættelse og høretab. Til dette formål 
bliver der anvendt koblings analyser, og der er allerede kortlagt et kandidat område, der 
undersøges for kandidatgener. Der er tilknyttet en forskningsassistent i et år til projektet. 
 
1c. Oculocutaneous albinism (OCA) 
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Formålet er at finde nye gener, der forårsager OCA, der er en heterogen sygdom, karakteri-
seret ved manglende pigmentering. Der bliver anvendt ”homozygosity mapping” ved SNP 
analyse af indgifte familier og andre relevante grupper. Projektet er i start fasen.   
 
1d. AMD (aldersrelateret makuladegeneration) 
AMD er den hyppigste blindhedsårsag i den vestlige verden. Formålet med projektet er at 
undersøge, om forekomsten af små hårde druser (ophobninger i nethinden) er relateret til 
den fra AMD-forskningen kendte polymorfi i komplementfaktor H, eller til andre gener med 
kendt eller hypotetisk relation til AMD. På nuværende tidspunkt er alle SNP-varianter karak-
teriseret på DNA materiale fra 900 personer, som også er undersøgt for bløde og hårde dru-
ser. Analysearbejdet vedrørende genotype-fænotype korrelation er initieret som et PhD pro-
jekt i samarbejde med Øjenafdelingen, Glostrup Hospital. 
 
1e. Autosomal dominant opticus atrofi 
Autosomal dominant opticus atrofi (ADOA), er en af de hyppigste arvelige øjensygdomme. 
Det eneste kendte gen der forårsager ADOA er OPA1. Formålet med projektet er dels at 
finde en forklaring på den store intrafamiliære variation i fænotypen,  dels at skabe ny viden 
om ADOA for at forbedre grundlaget for præcis rådgivning af familierne. Til det formål skal 
der udføres blandt andet ”genome-wide associationsstudier” for at finde modificerende ge-
netiske faktorer hos patienter med founder mutationen. Der er tilknyttet et PhD studium til 
projektet. 
 
 
2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og andre intellektuel-
le handicap 
 
I dette forskningsprogram studeres mentale retarderingssyndromer, der kan bidrage til en 
bedre forståelse af årsagerne til medfødte handicap og abnorm fosterudvikling, for at kunne 
tilbyde forbedret diagnostik, rådgivning og evt. behandling. Forskningen i ”intellektuelt han-
dicap” har to indfaldsvinkler: 1) Undersøgelse af velkarakteriserede patient grupper, som 
Tourette syndrom (2a) og Rett syndrom (2b); 2) Undersøgelse af patienter med intellektuel-
le handicap, med eller uden andre symptomer, v.h.a højteknologiske screenings metoder 
(2c) 
 
2a. Gilles de la Tourette Syndrom (GTS) 
Formålet ved dette projekt er at finde nye kandidate gener, der forårsager Gilles de la Tou-
rette syndrom (GTS) og forstå sygdomsudviklingen. GTS er en medfødt, kronisk neurobiolo-
gisk lidelse karakteriseret ved ufrivillige bevægelser og lyde (tics). Hos over halvdelen af 
patienterne er der ledsage symptomer (co-morbiditet) i form af ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, tidligere kaldet DAMP) og OCD (tvangstanker og tvangshandlinger). 
GTS er en kompleks sygdom, hvor der er tale om flere genetiske faktorer, men man kender 
ikke særlig meget til disse faktorer. Ved at kombinere højteknologiske metoder med en unik 
samling af et stort og velkarakteriseret patient materiale har vi en enestående mulighed for 
at kunne afklare nogle af de genetiske mekanismer bag GTS og co-morbide sygdomme. 
Vores strategi bygger på at identificere nye gener/genetiske faktorer ved flere uafhængige 
genetiske undersøgelser. Projektet har fået 2 års bevilling fra Lundbeckfonden, og der skal 
tilknyttes en Post Doc til projektet.  
 
2b. Rett Syndrom 
Rett syndrom skyldes mutationer i X-bundet MECP2 genet, og medfører mental retardering 
og adskillige neurologiske symptomer.  Undersøgelser har vist nedsat knoglemasse, der kan 
medføre knoglebrud, hos patienter med Rett syndrom. Formålet med projektet er at under-
søge sammenhængen mellem knoglemasse, knogleomsætning og knoglebrud, for at kunne 
forbedre forebyggelse og behandlingsmuligheder for knoglebrud. Projektet er initieret som 
et PhD studium. Se også Center for Rett syndrom nedenfor. 
 
2c. Undersøgelse af kromosomale ubalancer med højteknologiske platforme hos 
patienter med intellektuelle handicap 
Formålet med projektet er at identificere nye kandidatgener og genetiske årsager til mental 
retardering. autisme og andre intellektuelle handicap ved at undersøge hele genomet for 
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ubalancer v.h.a. array CGH eller SNP-array teknologien. Vi har undersøgt mere end 200 
patienter med array CGH og har påvist en kromosomafvigelse hos ca. 15% af patienterne. 
 
 
3. Kobberstofskiftet 
 
Menkes sygdom (MD) er X-bundet fremadskridende neurologisk sygdom, hvor de fleste pa-
tienter dør i den tidlige barndom. Wilson sygdom er autosomal recessiv. Symptomerne er 
levercirrhose, neurodegeneration og dystoni, der oftest først viser sig i den sene barn-
dom/ungdom. Menkes genet (ATP7A) er udtrykt i relativ stor mængde i de fleste væv, men 
ikke i leveren. Wilson genet (ATP7B) er derimod primært udtrykt i leveren. Både ATP7A og 
ATP7B er ansvarlige for indbygning af kobber i kobberkrævende enzymer og udskillelsen af 
for meget kobber. Kennedy Centret er verdens førende center indenfor Menkes diagnostik 
baseret på den tidligere udførte forskning med blandt andet identificering af ATP7A. På nu-
værende tidspunkt er der identificeret ca. 400 forskellige mutationer i ATP7A, heraf er de 
350 identificeret på Kennedy Centret. Baseret på den viden vi har opnået gennem mange 
års arbejde, vil vi undersøge ATP7A proteinets funktion yderligere, og udvikle nye behand-
lingsmetoder, herunder genoverførsel og gen-reparation. 
 
3a. Funktionelle studier af ATP7A proteinet  
Formålet er at undersøge funktionen af de forskellige domæner af ATP7A gennem mutatio-
nens effekt på proteinets intracellulære lokalisering ved hjælp af celle-immunologiske studi-
er.  
 
3b. Udvikling af nye behandlingsmuligheder  
I dette projekt undersøger vi om ATP7A kan komplementere muteret ATP7B i leveren efter 
overførsel af Menkes genet til Wilson-mus ved hydrodynamisk gen transport ved hale vene 
injektion. Desuden vil vi eventuelt anvende immunoliposome teknologien for genoverførsel 
og studier i muse model af Menkes sygdom. Formålet med denne forskning er udover at 
afklare forskelle og ligheder mellem Menkes og Wilson proteinet at udvikle nye metoder til 
genoverførsel og gen-reparation, samt at undersøge potentialet heraf til sygdomsbehand-
ling. Der bliver tilknyttet et Post Doc til projektet i 2 år.    
  
  
4. Epigenetik 
 
Epigenetiske mekanismer er fundamentale i regulering af genernes aktivitet især under ud-
viklingen. En vigtig epigenetisk mekanisme er metylering af CpG-øer i DNA i de såkaldt Dif-
ferentielt Metylerede Regioner (DMR). Andre mekanismer involverer modifikation af histoner 
og ikke-kodende RNAer. Viden om epigenetiske mekanismer og deres komplekse interaktion 
øges i disse år voldsomt. To kendte epigenetiske mekanismer er imprintning og X-
kromosom inaktivering. I disse projekter vil vi undersøge epigenetiske mekanismer ved vis-
se imprintningssygdomme og X-bundne sygdomme.  
 
4a. Multipelt maternel hypomethyleringssyndrom (MMHS). 
Vores gruppe har været med til at beskrive MMHS første gang, samt at isolere genet for 
syndromet (McKay et al 2008). Indtil for nylig har imprintningssyndromer været forbundet 
med defekt af det enkelte imprintede genlocus. Formålet med projektet er at øge viden om 
imprintning, de tilgrundliggende mekanismer, og den fænotypiske betydning i MMHS. Pro-
jektet kan øge viden ikke blot om dette syndrom, men om mekanismerne ved imprintning 
generelt, og kan få betydning for genetisk rådgivning. Projektet er initieret som et PhD stu-
dium i samarbejde med Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning, Køben-
havns Universitet.  
 
4b. Aldersrelateret ændring i X-kromosom reaktivering 
Formålet med projektet er at undersøge aldersbetinget reaktivering af X-bundne gener og 
dermed medvirke til at forstå de epigenetiske mekanismer, der påvirker X-kromosomet. 
Dette projekt kan ikke alene give indsigt i X-kromosomets rolle ved aldring, men også give 
nyttige oplysninger til beslutning om strategier for enzymerstatningsbehandling og for ud-
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vikling af genterapi. Projektet bliver støttet af Neurocluster, KU, og der er tilknyttet et Post 
Doc til projektet i et år. 
 
 
5. PKU og beslægtede tilstande 
 
Phenylketonuri (PKU) en autosomal recessive sygdom, der skyldes mutationer i PAH genet. 
Det har siden 1999 været kendt, at nogle PKU patienter kan behandles med BH4 (cofaktor 
til phenylalanin hydroxylase), og derved undgå en krævende diæt. Formålet med forsknin-
gen er at få ny viden om sygdomsmekanismer og afledte effekter af sygdommen for at for-
bedre behandlingen. Der er gennemført pilotundersøgelse af BH4 behandling af danske pati-
enter, og resultaterne skal opgøres og publiceres. Resultater af en levevilkårsundersøgelse 
af voksne patienter med PKU er ved at bliver samlet og vil udkomme som en rapport. Dan-
mark deltager i europæisk samarbejde om mulig harmonisering af behandlingskriterier for 
PKU. Der planlægges en europæisk undersøgelse af, om fertilitet has mænd med PKU kan 
relateres til fenylalaninniveauet.  
 
5a. Co-faktor BH4 og smerteforskning 
Tetrahydrobiopterin (BH4) er nyligt koblet til smerteopfattelsen og GTP-CH1 enzymet, kodet 
af GCH1 genet, medvirker til dannelsen af BH4. Formålet med projektet er at analysere 
funktionen af GCH1 mutationer på smertesansning. Vores hypotese er, at dyr og mennesker 
som følge af nedsat BH4 mængde vil have øget smertetærskel og derfor vanskeligere udvik-
ler kroniske smertetilstande. Projektet er initieret som et PhD studium  i samarbejde med 
flere danske forskergrupper og støttes af Lundbeckfonden og Forskningsrådet for Sundhed 
og Sygdom. 
 
 
6. Genterapi, teknologi med immunliposomer 
 
Genoverførsel ved hjælp af immunoliposomer, udviklet af professor Pardridge (UCLA, USA), 
er et meget lovende system, men det har vist sig, at det var yderst svært at reproducere 
resultaterne i andre laboratorier. Teknikken er nu etableret på Kennedy Centret af PhD stu-
derende i samarbejde med Humangenetisk institut, Århus Universitet. I samarbejde med 
medicinalfirmaet Lundbeck undersøger vi nu om immunliposom teknologien kan bruges til 
genoverførsel til hjernen.  
 
 
 
 

Patientrelaterede opgaver 
 
Øjenklinikken 
 
Generelt 
Øjenklinikken modtager patienter fra hele landet med henblik på udredning, diagnostik, 
behandling og rådgivning af svære synshandicap hos børn, unge og voksne (primært er-
hvervsaktive). Henvisende og samarbejdende instanser er øjenlæger, såvel i praksis som på 
sygehuse, læger på sygehusafdelinger, synskonsulenter, synscentraler, Instituttet for Blinde 
og Svagsynede etc. 
 
Øjenklinikken foretager et stort antal specialundersøgelser, dels optiske specialoptagelser af 
hornhindens brydning og overflade, dels elektrofysiologiske undersøgelser, hvorved nethin-
dens og synsnervens funktion måles. Herudover også en række andre specielle undersøgel-
ser som led i diagnosticering og monitorering af sjældne øjensygdomme. Specialundersøgel-
serne er fundamentet for, at klinikken kan udrede og diagnosticere en lang række sjældne 
(arvelige) øjensygdomme. 
 
Optikere med specialuddannelse i svagsynsoptik og specielle kontaktlinser foretager en om-
fattende optisk rehabilitering af synshandicappede med avanceret svagsynsoptik. I stigende 
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grad foretages kompliceret kontaktlinsetilpasning til patienter med fx særlige hornhindesyg-
domme. I samarbejde med øjenafdelingen på Glostrup Hospital tilpasses optik til børn ope-
reret for medfødt grå stær. I øvrigt samarbejdes om udredning af sjældne arvelige øjensyg-
domme, ligesom andre fælles samarbejdsområder er på vej i kraft af den formaliserede 
samarbejdsaftale, der udarbejdes i forbindelse med specialeplanlægningen. 
 
2008 har været et år, som har været præget af forandringer. Først og fremmest pga. flyt-
ning af klinikken fra lokalerne på Rymarksvej i Hellerup til Centrets nybyggede domicil i Glo-
strup, men også indførelsen af elektronisk patientjournal og lederskifte på chefniveau har 
bidraget til forandringer. Endelig er erfarent personale fratrådt og nyt kommet til.  
   
Langt størstedelen af Øjenklinikkens aktiviteter foregår nu i det nybyggede domicil i Glo-
strup, men der er dog stadig udefunktion i en del af den tidligere klinik i Hellerup i tæt til-
knytning til Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS). Øjenklinikken samarbejder således 
med IBOS vedr. bl.a. patientsager, der drejer sig om varetagelse af erhverv på trods af pro-
gredierende øjensygdom (E(erhvervs)-sager).         

Patientbehandling 2008  

Antallet af besøg/patienter i 2008 var 2128 (første gangs besøg, genhenvist eller kontrolbe-
søg), hvilket er en anelse højere end i 2007, hvor tallet var 2037. Det samlede antal under-
søgelsesaktiviteter hos optiker eller læge er opgjort til 3127. Konklusionen er således, at, på 
trods af implementeringen af EPJ, flytning, personaleudskiftning og –mangel samt lederskif-
te på chefniveau, er Øjenklinikkens patientbesøgstal steget*. Hvert besøg er forbundet med 
én til flere aktiviteter (en aktivitet=en undersøgelse hos læge/optiker, specialundersøgelser 
osv.), og de fordeler sig som følger: 
Optikundersøgelser: 1713 
Øjenundersøgelser: 1414 
*Tallene er beregnet udfra opgørelser i EPJ for perioden 11. marts - 31. december  med ekstrapolering 
”bagud” til 1. januar, idet EPJ først startede op den.11 marts. Tallene er således behæftet med den 
usikkerhed, der er tilknyttet dette. Endvidere skal nævnes, at der fortsat er generel usikkerhed forbun-
det med statistikprogrammet i EPJ.            
 
I antallet af specialundersøgelser er sket en stigning fra 1376 i 2007 til 1501 i 2008, der 
fordeler sig som følger: 
 
Elektrofysiologi: 380 (ffERG 172, mfERG 42, EOG 22, VEP incl. albino-VEP 145) 
Hornhindescanninger (Orbscan): 142  
Fundusfotograferinger: 420 
Spaltelampefotograferinger: Det er ikke muligt at udtrække statistik vedr. dette men 
skønsmæssigt ca. 60  
Øvrige specialundersøgelser (synfeltsundersøgelser, farvesynsundersøgelser, mørkesynsun-
der-søgelser): 499 
  
Undersøgelser i narkose, 25 i alt, er nogenlunde på niveau med 2007, hvor tallet var 29. 
 
En særlig kommentar skal knyttes til antallet af elektrofysiologiske undersøgelser, der er på 
380 mod 788 i 2007. Hovedårsagen til dette er personalemangel.  
 
Apparaturanskaffelser, udskiftninger og faciliteter 
I forbindelse med indflytning i det nye domicil er anskaffet nye units til klinikkerne, foto-
spaltelamper og nye elektroniske synsprøvetavler (Testchart). Ligeledes er der indkøbt nyt 
apparatur til udførelse af elektrofysiologisk undersøgelse af nethinden (ffERG) således, at 
man på klinikken har mulighed for at foretage ffERG på to undersøgelsesstuer, når det nye 
apparatur gennemafprøvet i løbet af 2009.         
 
Det nye domicil huser i alt 5 ens udstyrede klinikker. Herudover råder Øjenklinikken over 3 
undersøgelsesrum til specialundersøgelser incl. elektrofysiologi samt et rum til fotografiske 
optagelser foruden rum til specialundersøgelser i optikafdelingen samt optikvæksted. Ude-
funktionen på Rymarksvej i Hellerup råder over 3 klinikker.      
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Andre aktiviteter 
 
Slægtsregister og synsregister 
Øjenklinikken råder over Dansk Familiearkiv for Arvelige Øjensygdomme – et slægtsregister, 
hvori der er registreret omkring 36.000 medlemmer fordelt på knap 2400 slægter. Registret 
bliver løbende opdateret og udviklet. I sidste halvdel af 2008 er igangsat en proces der sam-
ler de i alt 4 databaser, der hidtil har udgjort registret, i én fælles database, der bl.a. vil 
gøre det nemmere at opdatere samt foretage opslag i registret. Dette vil også kunne udnyt-
tes i forbindelse med statistik, udtræk til forskning etc.  
 
Herudover fører Øjenklinikken det lovpligtige Synsregister, hvor alle børn og unge med en 
synsnedsættelse på mindre end eller lig 6/18 optages. Som medlem af Synsregistret får 
man bl.a. økonomisk bistand til indkøb af briller, og man får tilbud om at få tilknyttet en 
synskonsulent, der rådgiver og vejleder i forhold til institution, skole og hjem. I 2008 til-
meldtes 223 børn. Dette er en stigning i forhold til 2007, hvor der blev anmeldt 167. Stig-
ningen antages at være et udtryk for tilfældig variation. Over halvdelen af de børn, der ind-
berettes om, har  hjernebetinget synsnedsættelse.  
Ønskes yderligere oplysninger vedr. Synsregisterrapporten 2008 kan denne downloades på 
www.kennedy.dk       
 
WebSyn – projekt vedr. registrering af synshandicap  
Det er fortsat ikke kendt, hvor mange synshandicappede borgere, der er i Danmark. Øjen-
klinikken arbejder derfor målrettet på at skabe et internet-baseret system (WebSyn) til 
landsdækkende fælles statistisk af voksnes synshandicap og monitorering af den synsreha-
biliterende indsats.  
  
I marts 2008 indgik Websyn et samarbejde med Enhed for Klinisk Kvalitet (EKK) på Bispe-
bjerg Hospital med det formål at sikre dataoverførsel og analyse af informationer (kliniske, 
optiske og pædagogiske data) fra de synsfaglige institutioner til Websyn. Ordningen med 
EKK indebærer også adgang til statistiske analyser og rådgivning. Kennedy Centret har an-
søgt ministeriet om at få Websyn godkendt som en klinisk database med registreringspligt. 
 
Samlet set vil en klinisk kvalitetsdatabase understøtte lovgivningens krav om, at den blinde 
og svagtsynede får den eksakte diagnose, de rigtige optiske hjælpemidler og støtte fra rele-
vante sektorer og fagpersoner, således at blinde og svagtsynede alt andet lige kan klare sig 
bedre på arbejdsmarkedet og/ eller privat og dermed tillige har udsigt til en øget livskvalitet. 
   
Synsinstitutionerne arbejder i den anledning hen imod et landsdækkende fælles klientsy-
stem, og der er i forbindelse hermed nedsat en taskforcegruppe med repræsentanter fra de 
nuværende klientsystemer (De Regionale Synscentraler m.fl.)  Websyns medarbejdere på 
KC. Formålet med taskforcegruppen er bl.a. at have tæt kontakt med producenten for det 
nye klientsystem, Dansk Microsoftware, for at sikre, at systemet lever op til Websyns krav i 
forhold til registrering, således at dobbeltregistrering hos brugerne kan undgås. Ydermere 
har synsenhederne fået mulighed for at finde fælles fodslag og bidrage med egne erfaringer 
og viden til producenten. 
WebSyn-projektet har en hjemmeside, www.websyn.dk, hvor der findes yderligere informa-
tion.  
 
Optikeruddannelse 
Øjenklinikken har i det sidste års tid samarbejdet med Svagsynsforeningen med henblik på, 
at optikernes efteruddannelseskursus indenfor svagsynethed i fremtiden kan blive afholdt i 
Kennedy Centrets regi. Kurset er tidligere blevet afholdt på optikerskolerne, men disse har 
p.t. ikke ressourcer til dette. Optikerskolerne vil gerne give mandatet vedrørende uddannel-
se af svagsynsoptikere videre til Kennedy Centret. Dette arbejdes der videre med i løbet af 
2009.  
 
Formidling 
Optikafdelingen har generelt set et tæt samarbejde med offentligt ansatte optikere rundt om 
i landet, hvilket udmønter sig i møder og aktiviteter på tværs af regionerne.  Nævnes kan 
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også, at læger og optikere på Øjenklinikken har undervist på Synsfaglig-medarbejder-
uddannelsen på Instituttet for Blinde og Svagsynede.    
 
Blandt aktiviteter af formidlingsmæssig karakter skal endvidere fremhæves, at Øjenklinikken 
én gang om ugen afholder konference med gennemgang og diskussion af kliniske cases og 
problematikker. Disse konferencer finder sted med deltagelse af såvel interne medarbejdere 
som eksterne samarbejdspartnere og udvides én gang om måneden til kombineret møde 
mellem Øjenklinikken, Laboratoriet, Rådgivning og Forskningen. Møderne er af stor værdi 
for såvel det daglige kliniske arbejde som for uddannelse, undervisning, forskning/udvikling 
og tværfagligt samarbejde.  
 
 

Center for PKU 2008  
 
Generelt 
I kraft af afdelingens funktion som nationalt center for behandling af phenylketonuri, PKU, 
varetog vi i 2008 diætbehandling af 224 børn og voksne med PKU eller behandlingskræven-
de mild hyperphenylalaninæmi (MHP), desuden fik 37 børn og voksne kontrolleret phenyla-
lanin uden diætbehandling var nødvendig. Syvogtyve voksne med mild eller klassisk PKU 
fulgte hverken behandling eller kontrol. 
Ønsker man som kvinde med PKU at få børn, er man nødt til at følge en meget stram prote-
inbegrænset diæt, da fostrets hjerne ellers vil kunne tage skade af den høje phenylalanin i 
moderens blod. I 2008 fødte fire kvinder med PKU et barn efter at have fulgt denne strenge 
diæt. I alt er der gennem årene i Danmark født over 50 børn af mødre med PKU eller MHP 
efter vellykket diætbehandling. 
 
Patientbehandlingen 2008 
I 2008 indkaldte vi otte nyfødte efter meddelelse fra Statens Serum Institut om påvisning af 
forhøjet phenylalanin ved screeningen af nyfødte. 
Første hverdag efter meddelelsen fra SSI var modtaget var seks af de otte børn sat i be-
handling med den specielle proteinbegrænsede diæt, der forebygger den hjerneskade, der 
kendetegner ubehandlet PKU.  
De to andre nyfødte havde initialt en så let forhøjelse af phenylalanin, at behandling ikke var 
nødvendig, Efterfølgende viste blodprøvekontroller at det blev nødvendigt at behandle det 
ene barn med en diæt med en let proteinbegrænsning.  
 
I 2008 flyttede afdelingen tilbage til Glostrup og blev genforenet med resten af Kennedy 
Centret. Udover tilfredsheden ved at arbejde i de nye, smukke lokaler, har det forenklet 
arbejdet med at sætte de nydiagnosticerede børn i diætbehandling, fordi vi hurtigt får svar 
på vor kontrolblodprøve. Tidligere skulle prøven sendes med taxa ud i morgenmyldretiden 
fra Hellerup til laboratoriet i Skovlunde. Nu kan prøven bæres til laboratoriet, og vi har et 
hurtigt svar. Nedsættelsen af denne ventetid værdsættes af forældrene til de nydiagnostice-
rede børn. Vore overnattende familier udtrykker stor tilfredshed med forholdene i Hotellet, 
vort patienthotel. 
 
Selv om det var midt i tilbageflytningsprocessen klarede afdelingen at afholde koloni for 24 
børn i alderen 7-14 år med PKU. Udover at lære noget om egen sygdom, er det godt for 
børnene at være sammen med andre, der skal holde samme diæt som de selv. Afdelingens 
faste medarbejdere fik hjælp fra tre unge voksne med PKU. Børnene havde en dejlig uge 
med aktivitetsdag og udflugt til Frederiksborg Slot samt badning fra stranden, når der var 
tid til det. 
 

PKU i tal 2005 2006 2007  2008 
Ernæringsvejledninger  406  252 273 275 
Lægeundersøgelser  204  186 225 229 
Psykologtestninger   54   63 40 59 
Antal phenylalanin/tyrosin analyser 3488 3063 3146 3723 
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Center for Rett syndrom 
 
Generelt 
Rett syndrom er en X-bunden sygdom, der fortrinsvis rammer piger. Undersøgelser har vist 
at omkring 1 ud af 10.000 piger fødes med Rett syndrom. Dvs., at der i Danmark i gennem-
snit fødes 3 piger med denne sygdom om året. Diagnosen stilles oftest først efter 2-års-
alderen, hvor de karakteristiske symptomer er udviklet. 
 
Rett syndrom medfører svær udviklingshæmning med associerede handicap i form af an-
faldsfænomener, manglende brug af hænderne, der i stedet har karakteristiske stereotypier, 
manglende sprog, skoliose og knogleskørhed. En umoden hjernestamme medfører at respi-
ration, hjertefrekvens og blodtryk er dårligt reguleret.  
 
I Danmark kendes knapt 100 personer i alderen 2-60 år med diagnosen, heraf har over 90% 
en nyopstået mutation i MECP2.  
 
Patientbehandlingen 2008 
I starten af 2008 kunne Center for Rett syndrom begynde at tage patienter ind til ph.d.-
projektet ”Undersøgelse af knoglemasse og frakturforekomst hos danske patienter med Rett 
Syndrom (RTT)”.  
  
Udover en grundig gennemgang af livsforløb og aktuelle færdigheder ved læge og fysiotera-
peut i fællesskab, får patienterne foretaget røntgenundersøgelser og får taget projektblod-
prøver på Hvidovre Hospital i samarbejde med Osteoporose-enheden dér. 
 
Der har også været enkelte patienter til undersøgelse i Center for Rett syndrom udenfor 
projektet.  
 
Centret er finansieret af satspuljemidler, der bl.a. går til aflønning af en læge til ph.d.-
projekt, 1-2 fysioterapeuter, 1 molekylær genetiker, 1 socialrådgiver 1 dag ugentligt, samt 
en neuropædiatrisk konsulent.  
 
Rett syndrom i tal 2008 
Undersøgelser ved læge og fysioterapeut 49 
Projektundersøgelser på Hvidovre Hospital 45 
 
 
Genetisk rådgivningsklinik 
 
Generelt 
Klinisk genetiks kerneydelse er genetisk rådgivning. Klinisk genetik er et ungt lægeligt spe-
ciale (fra 1996), og endnu er der på landsplan kun omkring 25 speciallæger. Hertil kommer 
ca. 15 læger i uddannelsesstillinger. KC deltager i uddannelse af speciallæger. Ydelserne, 
både rådgivning og laboratorieanalyser, er højtspecialiserede funktioner på de klinisk geneti-
ske afdelinger, herunder ved Kennedy Centret 
 
KC har deltaget i specialearbejdsgruppen vedr. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning i 
2008. 
KC deltager endvidere i det sundhedsfaglige råd i klinisk genetik i region H. 
Patienter og familier med arvelige sygdomme, medfødte handicap eller misdannelser henvi-
ses fra praktiserende læger og hospitalsafdelinger til genetisk rådgivning og udredning. Ved 
rådgivningen optegnes stamtræ for at belyse arvemønstret, og dermed den eventuelle risiko 
for den rådsøgende. Ofte er spørgsmålet: kan det ske igen i familien? Hos en del indvandre-
re er giftermål med beslægtede hyppigt forekommende, og her kan spørgsmålet opstå, om 
der er en øget risiko for sygdom hos børnene. 
 
Ved den genetiske rådgivningssamtale indgår følgende elementer udover stamtræsoptegnel-
sen: den genetiske risikovurdering, sygdommens forløb og evt. forebyggelses- behand-



Aktivitets- og forskningsberetning 2008 13 

lingsmuligheder, og muligheden for fosterdiagnostik. Der lægges vægt på respekt for den 
rådsøgendes autonomi. Etiske problemstillinger har en særlig bevågenhed. 
 
I forbindelse med fosterdiagnostik ydes rådgivningen bl.a. når der påvises alvorlig sygdom 
hos fostret og abortmuligheden overvejes. En opgørelse vedrørende kromosomsygdom efter 
indførelse af nakkekfoldsskanning blev publiceret (Kjærgaard et al 2008). Desuden blev der 
publiceret et arbejde med deltagelse af de klinisk genetiske afdelinger i DK vedrørende op-
gørelse af en særlig kromosomforandring og nakkefoldskanning. (Lautrup et al 2008) 
 
Patientrådgivning 2008 
Rådgivningen varetages af læger og genetisk assistent. Antallet af rådgivninger har været 
støt stigende gennem de senere år. For 2008 var aktiviteten dog ikke så høj som året inden, 
hvilket kan tilskrives flytteprocessen til det nye domicil, samt vakance. 
 

Genetisk rådgivning (indtægtsdækket virksomhed) 

 2006 2007 2008 

Onkogenetiske rådgivninger 306 420 272 

Andre rådgivninger 67 57 134 

I alt 373 477 406 

 
 
Hertil kommer en del rådgivninger i forbindelse med laboratorieprøvesvar, f eks fosterdiag-
nostik, samt en udstrakt telefonrådgivning til sundhedsfaglige personer. Laboratorieprøve-
svar vedr. kromosomanalyser forestås af lægerne. 
Lægerne deltager endvidere i tværfaglige konferencer med bl.a. børneafdelingen, Glostrup 
Hospital, klinisk biokemisk afd. og mammakirurgisk afd. Herlev Hospital. Vi bistår tillige CSH 
med konsulentydelser, herunder udarbejdelse af syndrombeskrivelser til hjemmesiden. 
 
KC har deltaget i udvalg under DSMG (Dansk selskab for medicinsk genetik) som har udar-
bejdet danske retningslinjer for genetisk rådgivning, som forventes implementeret i DK. 
 
 
Center for fragilt X 
 
Generelt 
Fragilt X syndrom er den hyppigste familiære form for mental retardering. Der er tale om en 
X-bunden tilstand, hvor det overvejende er drenge som rammes. Hyppigheden er ca 1 per 
4-5000 drenge. Symptomer er udviklingshæmning, hyperaktivitet og autistiske symptomer. 
Tilstanden kan ikke behandles kurativt, men støtteforanstaltninger kan bedre livskvaliteten. 
Den psykosociale rådgivning er derfor vigtig. Gentagelsesrisikoen for en søskende til et barn 
med fragilt X er stor og genetisk rådgivning tilbydes familierne.  
Der er tilknyttet en psykolog og en lægekonsulent til centret 
 
Patientrådgivningen og formidling 2008  
Der har været 90 patientsamtaler og supervisioner, 39 testninger og observationer af pati-
enter, 22 møder vedrørende patienter, og deltagelse i 4 rådgivninger. 
Herudover har psykologen undervist på Frambu i Norge i juni 2008. I marts blev der holdt et 
aften møde for forældreforeningen i Danmark. I november blev der holdt et 2-dages kursus 
for forældre til børn med fragilt X med fagligt og socialt indhold. 
Forvaltninger og personalegrupper er undervist bl a i Viborg, Kolding. Ringsted og Slagelse 
kommuner. Desuden er der undervist 3 gange på institutioner med udviklingshæmmede.  
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Diagnostiske laboratorieanalyser 
 
Generelt 

Medicinsk genetisk laboratorium varetager laboratorieanalyser i forbindelse med Centrets 
kerneopgaver (som ovenfor anført), og dels som en national og international service til sy-
gehusafdelinger og speciallæger (Kromosom- og DNA-analyser). Herudover varetager og 
udfører laboratoriet forskningsorienterede opgaver samt metodeudvikling. 

For at yde up-to-date diagnostik af højeste kvalitet på områderne genetiske årsager til men-
tal retardering og synshandicap skal laboratoriets diagnostiske analyser leve op til internati-
onale anbefalinger og standarder. Vores internationalt anerkendte forskning i de nyeste 
aspekter indenfor disse områder understøtter og udvikler den diagnostiske virksomhed. 
Desuden har  Kennedy Centret opbygget og vedligeholder en bio-bank for sjældne øjensyg-
domme med henblik på anvendelse til forskning, også udenfor Kennedy Centret.  

Analyseantallet og sammensætningen i 2008 

Samlet set viser analyseantallet et fald i behovet for prænatale kromosomundersøgelser 
(moderkage- og fostervandsprøver), se tabel 1. Faldet i disse undersøgelser kan tilskrives 
dels indførelsen af tilbuddet om nakkefolds- og serumscreening til gravide1 og dels bortfal-
det af prøver fra Gentofte Hospital. 

Tabel 1: Antal og fordeling af laboratorieundersøgelser udført af Kennedy Centret.  
Laboratorieanalyser  
 2004 2005 2006 2007 2008* 

Aminosyre analyser (phenylalanin og tyrosin) 3627 3488 3063 3146 3723 

Prænatale kromosomanalyser  1129  755  790 666 517 

Prænatal multiplex QF PCR (hurtiganalyse)  564  543  330 315 405 

DNA analyser (inklusive MLPA)  646  689  727 763 721 

DNA ekstraktioner 1177 1257 1001 1124 1094 

Postnatale kromosomanalyser  590  685  870 800 550 

CGH   71   95   61 80 70 

FISH  387  293   249  145 83 

Kromosomanalyser af abortvæv og dødfødte  129  137  146 159 152 

Knoglemarvskromosomanalyser  189  221  201 227 294 

Andet     231 

I alt 8509 8163 7438 7425 7840 

 

I 2008 indførtes EPJ systemerne, og datagrundlaget for optællingerne er derfor ikke helt 
sammenligneligt med de tidligere tal. I 2008 er annulerede rekvisitioner ikke talt med i op-
gørelsen.  Posten ”Andet” indeholder bla. aktiviteter relateret til forberedelse og forsendelse 
af prøver til andre laboratorier. 

Det noget øgede antal DNA analyser og faldet i FISH analyser skyldes først og fremmest, at 
undersøgelse for mikrodeletionssyndromer nu i vid udstrækning foretages med MLPA frem 
for FISH analyse. MLPA anvendes desuden til flere andre formål, inklusive undersøgelse af 
enkeltgener. 

                                                                 
1  Kjærgaard S, Hahnemann JMD, Skibsted L, Jensen LN, Sperling L, Zingenberg H, Kristiansen A og 
Brøndum-Nielsen K. Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for 
Downs syndrom. Ugeskrift for Læger 2008; 170: 1152 – 1156.  
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Analyserepertoiret  
 
Analyserepertoiret kan ses på vores hjemmeside. Desuden er flere af vores specialiserede, 
sjældne analyser tilgængelige via den internationale webside www.genetests.org. Vore ana-
lyser kan desuden findes i QAu (Quality Assurance) databasen 
http://www.eurogentest.org/web/qa/basic.xhtml, som er et samarbejde mellem EuroGen-
test og Orphanet. 

Mental retardering (MR) 
Til dato er 215 forskellige tilstande med X-bunden mental retardering beskrevet, hvoraf 66 
skyldes uspecifik X-bunden mental retardering, og 98 er syndromer. Vi kan ikke i dag un-
dersøge for alle disse, men Kennedy Centrets analysetilbud omfatter nogle relativt hyppige, 
herunder selvfølgelig  fragilt X syndrom, som er den hyppigste. Desuden analyserer vi ARX 
genet  ved X-bunden MR med dystoni (Partington syndrom), samt ved X-bunden infantile 
spasmer. I 2008 udvidede vi dette repertoire med Screening for non-syndromisk X-bunden 
MR med MLPA kit P106, som screener for deletion/duplikation i et antal kendte X-bundne 
gener, og analyse for Lubs X-bundne mental retardering (MRXSL, MECP2 duplikation). 

Øjengenetik 
Mikroftalmi (MO) og anoftalmi (AO) er alvorlige øjenmisdannelser med en samlet prævalens 
på 1:5000, og misdannelsen kan optræde unilateralt eller bilateralt, enten alene (non-
syndromale), eller som del af et syndrom (syndromale). Til dato er 10 gener kendt som 
monogene årsager til MO/AO. I 2008 opsatte vi analyser for to af de hyppigste, nemlig SOX2 
og OTX2 mutationsanalyser. Mutationer i begge gener kan forårsage syndromale former for 
MO/AO. 

Imprintningssyndromer 
Methyleringsspecifik MLPA (MS-MLPA) til diagnostik af Beckwith Wiedemann (BWS) og Silver 
Russell syndrom (SRS) blev taget ibrug medio 2008. MS-MLPA testes til diagnostik af Prader 
Willi og og Angelman Syndrom, og forventes indført i begyndelsen af 2009. 

Apparaturanskaffelser & -udskiftninger 
I 2008 har laboratoriet opgraderet DNA sekvenatoren ABI3100 til samme niveau som laboratoriets nye 
DNA sekvenator ABI3130. Derved opnås at apparaturerne er ens, uddannelsen forenklet og softwaresup-
porten for vurdering af resultaterne er ajourført og betjeningsfejl minimeres.  

Med anskaffelse af et digitalkamera til mikroskopien har alle 7 mikroskoper mulighed for digital billedbe-
handling. Dermed åbnes også op for, at billederne kan indlejres i EPJ.  

I forbindelse med array CGH metoden blev det i foråret klart, at laboratoriets bestående Real time - PCR 
apparatur ikke kunne honorere kravene til kvaliteten (følsomhed). Der er derfor anskaffet et nyt Real time - 
PCR apparatur med bedre kvalitet og driftseffektivitet.  

Sidste sommer var produktionen af array CGH forsinket på grund af tekniske problemer relateret til var-
men og høj koncentration af ozon. Ved anskaffelse af et luftrensningsudstyr  er dette problem helt for-
svundet. 

Der er udskiftet 2 stk. 2720 PCR maskiner med 2 stk. 9700 PCR maskiner. 

Kompetenceudvikling 
Der er igangsat kompetenceudvikling for de senest ansatte bioanalytikere og laboranter. 
Samtidigt er der lagt an til et struktureret og målrettet kompetenceudviklingsprogram og –
system, som forventes indført på hele Kennedy Centret successivt gennem 2009. Systemet 
er knyttet sammen med medarbejder-udviklings-samtaler.  Som det fremgår af tabel 2 er 
der i 2008 anvendt 3,15 bionanalytikerårsværk til kompetenceudvikling. Størstedelen af 
kompetenceudviklingen er sket på Kennedy Centret , job træning med supervision, mens ca. 
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0,2 årsværk er brugt i forbindelse med ekstern kursus- og konferenceaktivitet. I tabel 2 er 
tidsforbruget på de enkelte arbejdsprocesser i forbindelsen med EPJ, fx prøveregistrering og 
resultatindskrivning er ikke opgjort, der er alene medtaget systemadministrator-resourcer 
forbundet med indførelse og vedligeholdelse af systemerne. Sygdom, ferie og andet fravær 
skal tillægges opgørelsen. 

Tabel 2: Bioanalytikerårsværk medgået til aktiviteter i 2008 
 

Aktivitet Årsværk 

Barselsorlov 2,66 

Kompetenceudvikling 3,15 

EPJ 1,50 

Flytning 0,92 

Indkøb 0,53 

Forskning 2,12 

Rådgivning 0,60 

Rutine 12,27 

  

Implementering af EPJ 

Kennedy Centret tog EPJ systemerne Cosmic og BCC-Lab med tilhørende Datawarehouse i 
klinisk brug 10.03.2008. Forud for denne ibrugtagning igangsattes en konfigurering af labo-
ratoriets undersøgelseskatalog og opbygning af diagnosekoder, således at nomenklatur og 
kodning var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger (SKS- og IUPAC-
koder og navnesyntaks). På områder, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke dækkede 
behovet, udvikledes nomenklatur og diagnosekoder baseret på tidligere praksis, men efter 
samme principper som Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Principper for opgavefordeling mellem BCC-lab og Cosmic er klarlagt, således at der kan 
arbejdes hen imod en klar, effektiv og hensigtsmæssig arbejdsgang med gode indbyggede 
værktøjer, som senere kan danne grundlag for en automatiseret ekstern kommunikation via 
bl.a. det danske sundhedsdatanet. 

Akkrediteringsprojekt ISO15189 

Vi arbejder hen imod ISO 15189 akkreditering af laboratoriet i 2010. De væsentligste aktivi-
teter i projektet er i denne fase at skabe overblik over hvor meget der er opfyldt og hvad 
der mangler. Status er: 

• Tidsplan: Der er lagt en tidsplan for hele akkrediteringsprocessen.  
• Kvalitetsmøder: Der afholdes kvalitetsmøder med laboratorieledelsen og de cen-

trale kvalitetsmedarbejdere cirka hver 14. dag.  
• Studiebesøg og kurser. Fem personer fra laboratoriet har deltaget i temamøde i 

Dansk Selskab for Medicisk Genetik om akkreditering af klinisk genetiske labora-
torier. Mødet bekræftede vores igangværende arbejde. Og en gruppe har aflagt be-
søg på klinisk genetisk laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm. Laboratoriet er akkrediteret efter ISO 15189 og gav værdifuld inspirati-
on til vores akkrediteringsproces. 

• Ansvarsområder i laboratoriet: I samarbejde med forskningprofessoren er der 
arbejdet på planlægninen af en organisationsstruktur efter 3 akser ,”klinik – teknik – 
ressourcer”. Organisationen blev igangsat i efteråret 2008. 

• Eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA): Mhp. at kunne monitorere kvali-
teteten indenfor laboratoriets forskellige områder og analyser er der udarbejdet en 
oversigt over vores score gennem årene i de EQA programmer, som vi deltager i.  

• Eksisterende kvalitetsdokumenter er samlet i et elektronisk arkiv.   
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• Forskrifter: Der arbejdes med helt at færdiggøre eksisterende udkast til forskrifter 
vedrørende celledyrkning og transformering af celler. Desuden arbejdes der på at 
færdiggøre ny skabelon for laboratorieforskrifter, udfra udkast baseret på krav i ISO 
15189 standarden samt erafringer fra akkrediterede laboratorier.  

• Logbog for driftsoplysninger: Skitse til logbog for driftsoplysninger er udarbejdet  
• Apparatur: En oversigt over laboratoriets apparatur er påbegyndt.  
• Afvigelser og afvigerapporter: Arbejdsgangen i forbindelse med afvigelser og af-

vigerapporter har været gennemgået, og procedurer vil blive tilsvarende revideret i 
efteråret. 
 

Følgende analyser har i 2008 været tilmeldt eksterne kvalitetssikringsprogrammer: 

• Molekylærgenetiske analyser: Sekventering, Fragilt X, PKU, Prader Willi / Angel-
man syndromer, Wilson (EMQN) 

• Prænatale cytogenetiske og molekylærgenetiske analyser: Kromosomanalyse 
af moderkageprøver og fostervandsprøver samt Multiplex QF-PCR (UKNEQAS). 

• Postnatale cytogenetiske og molekylær cytogenetiske analyser: Kromosom- 
og FISH undersøgelse af blodprøver og hasteblodprøver (UKNEQAS) 

• Aminosyreanalyser: Phenylalanin og tyrosin (ERNDIM og UKNEQAS) 
 

 
 
 

Formidling 
 
Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og 
rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres  i forhold til brugere og 
patienter er som kerneopgave en integreret del af det daglige arbejde. I slutningen af 2008 
vedtog bestyrelsen en formidlingsstrategi, der har til formål, at Kennedy Centrets viden og 
indsigt skal nå frem til alle relevante målgrupper i en form og på et tidspunkt, hvor det er 
anvendeligt for dem. I 2009 arbejdes videre med planer for strategiens udmøntning. 
 
Flere formidlingsaktiviteter er allerede nævnt under forskningsafsnittet og de enkelte afde-
lingsafsnit. Mere generelt kan siges, at Kennedy Centrets medarbejdere formidler viden 
gennem deltagelse i nationale og internationale møder med præsentationer af instituttets 
resultater samt gennem deltagelse i ekspertgrupper, bedømmelsesudvalg etc..  Desuden 
undervises på alle niveauer i Social- og Sundhedssektoren inden for Kennedy Centrets sær-
lige ekspertområde. De akademiske medarbejdere har bidraget til præ- og postgraduat un-
dervisnin af medicinstuderende og læger.  Endelig har medarbejdere deltaget i møder og 
holdt foredrag i patientforeninger. 
 
Aktiviteter i form af oplæg, foredrag, undervisning etc.: 
Videnskabelige møder med abstracts: 9 
Videnskabelige foredrag: 18 
Forelæsninger: 16  
Bachelor projekter/større opgaver/OSVAL vejledning der er afsluttet: 10 
Bachelor projekt der er startet: 1  
MSc studier der er afsluttet: 2 / MSc studier der er startet: 1  
PhD studier der er startet: 5 / PhD studier der fortsætter: 2 
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 Organisation, ledelse og øvrige medarbejdere 
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Kennedy Centret ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning er præsenteret i afsnit I. Be-
styrelsen fastsætter de generelle retningslinier for Kennedy Centrets organisation, langsig-
tede virksomhed og udvikling samt godkender budgettet. 
 
Under ansvar overfor bestyrelsen varetager direktionen den daglige faglige og administrati-
ve ledelse og repræsenterer Centret udadtil. Direktøren er den øverst ansvarlige for den 
daglige ledelse og vicedirektøren er direktørens stedfortræder. I den daglige ledelse bistås 
direktionen af chefgruppen (afdelingslederne, forskningsprofessoren og administrationsche-
fen).  
 
Kennedy Centret har knap100 medarbejdere, der uddannelsesmæssigt er bredt sammensat 
af læger, bioanalytikere, sygeplejersker og andet plejepersonale, optikere, psykologer, diæ-
tister og administrative medarbejdere. Ca. 58% af medarbejderstaben var i 2008 mellem 30 
og 49 år og omkring 80% var kvinder, hvilken kønsfordeling også afspejler sig i ledelsen. 
 
Nærmere information om ansatte og Kennedy Centrets organisation kan hentes på 
www.kennedy.dk 
 
 
 
 

Økonomi i hovedtal    
 mio.kr. 
Kennedy Centrets samlede finansieringsgrundlag i 2008 udgjorde i alt 66,2  
der er sammensat således: 

• basisbevilling fra finansloven incl. udgifter til nyt domicil    39,6  
• bevillinger fra satspuljer     9,2   
• øvrige indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, fonde mv.           17,4   

 
Årets omkostninger androg:                                                               66,4 
 
Årets samlede resultat blev herefter  0,2 mio.kr. før reservation af uforbrugte satspuljemid-
ler, der udgjorde 1,2 mio.kr.  
 
 
Sammenfatning af økonomien for Kennedy Centrets hovedopgaver fremgår af nedenstående 
oversigt: 
 
Mio.kr. 

Hovedopgave 
Indtægtsført 
bevilling  

Øvrige ind-
tægter  

Omkostninger 
Andel af over-

skud 

Forskning 6,6 2,3 7,8 1,1 

Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og 
behandling 

13,6 4,5 18,0 0,1 

Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- 
og databanker samt registre  

4,9 9,0 15,0 -1,1 

Undervisning, rådgivning og vidensfor-
midling 

1,4 - 1,3  0,1 

Den samlede virksomhed 22,3 1,6 24,3 -0,4 

I alt 48,8 17,4 66.4 -0,2 

 
For en uddybning af de økonomiske hovedtal henvises til Årsrapport 2008, der kan ses på 
www.kennedy.dk 
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Af nedenstående 2 oversigter fremgår den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed samt 
tilsagn fra fonde: 
 
Mio.kr. 

Tilskud fra: 
Beholdning 

primo 
Modtagne 
tilskud 

Årets  
udgifter 

Årets  
resultat 

Overskud til 
videreførelse 

Private fonde 3.722 1.599 1.441 158 3.880 

Statslige fonde -1.196 469 307 162 -1.034 

EU 636 277 290 -13 623 

I alt 3.162 2.345 2.038 307 3.469 

Bemærkning: "Overskud til videreførelse" svarer til centrets bankindestående hidrørende fra indbeta-
linger fra private fonde. 
 
 

Private fonde – Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Tilskud til rådgivnings- og forskningsvirksomhed Cykelhandler P. Th. Rasmussen og 
Hustru Alma Rasmussens Mindelegat 

50.000 

Forskningsstipendium Maleren Hjalmar Westerdahls Forsk-
ningslegat 

53.168 

Identificering af den genetiske årsag til et Usher- 
lignende syndrom hos en indgift dansk familie 

Dag Lennards Fond 430.000 

The Genetic Predisposition for Developing 
Neuropathic Pain 

Lundbeckfonden 1.040.000 

Til rejser - Flemming Güttler Stenild Hjorth's enkes fond 13.500 

Ph.D.-projekt: Identificering af nyt gen for recessiv 
Udvikling af Usher-syndrom 

Augustinusfonden 80.000 

DOA (dominant opticus atrofi) Øjenfonden 230.000 

Tourette Lundbeckfonden 3.000.000 

I alt fra private fonde  4.896.668 

Statslige fonde – Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Der er ikke modtaget tilsagn fra statslige fonde i 
2008 

  

Bemærkning: Den faktiske udbetaling af bevilling kan fordeles over flere år 
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E-mail: kennedy@kennedy.dk 

www.kennedy.dk 

                                                                 
 


