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0. Indledning og anvendt syntaks 
 
 

0.1 Indledning 
 
 
Med virkning fra 1. januar 2003 er John F. Kennedy Instituttet fusioneret 
med Statens Øjenklinik. John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik 
(JFKI-SØ) er en sektorforskningsinstitution under Socialministeriet.  
 
Institutionen har et samlet personale på 79 årsværk organisatorisk for-
delt på 4 hovedområder placeret i Storkøbenhavn på adresserne Gl. Lan-
devej (Glostrup) og Rymarksvej (Hellerup).  
 
Institutionen forventer på sigt at kunne samlokalisere alle medarbejdere 
i et nyt fælles domicil. 
 
Resultatkontrakten operationaliserer institutionens strategi i form af kon-
krete mål og resultatkrav, som institutionen skal opnå i årene 2004-
2006.  
 
Aktiviteterne til indfrielse af resultatmålene i nærværende kontrakt finan-
sieres af såvel basismidler på Finansloven, indtægtsdækket virksomhed 
samt som af en række midlertidige eksterne kilder, herunder satspuljer 
og fonde (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed).  
 
Det skal bemærkes, at en del af institutionens midlertidige satspulje-
bevillinger aftrappes/udløber i løbet af kontraktperioden 
 
 
 

0.2 Anvendt syntaks 
 
Hvert resultat-/strategikrav vedrørende 2004 indledes af 3 firkantede pa-
renteser eks. [5.1.1.1][E][2].  
 
1. parentes [5.1.1.1] er det pågældende resultat-/strategikravs ID, en ID 

der læses kapitel 5, afsnit 1.1., krav nr.1. ID’en anvendes i et under-
liggende vægtnings-/resultatvurderings-regneark. 

 
2. parentes er målemetoden, der enten som her er: 

[E] = ”enten eller” betydende at det pågældende krav enten er op-
fyldt eller ikke opfyldt (gennemført).   
 
[S] = ”skønsmæssig” der besvares med den skønnede procentuelle 
opfyldelse. 
 
[K] = kvantitativt mål, skal opfyldes med 100% for at opnå resultat-
kravets fulde vægt jf. efterfølgende. 

 
3. parentes angiver vægten hvormed det pågældende krav maksimalt 

kan tælle i den samlede resultatkontrakt. 
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Forskningsprojekter vedrørende 2004 og 2005+ er bilagt mens der i sel-
ve resultatkontrakten kun er medtaget en summation af forsknings-
projekterne for 2004 fordelt på programområdeniveau 
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1. Institutionens formål 
 
  
Den fusionerede institutions hovedopgaver fordeler sig på nedenstående 
to formål svarende til institutionens to udadrettede hovedformål på fi-
nansloven 2004: 
 
1. Forebyggelse og behandling 

a. Laboratorieundersøgelser: Undersøgelserne udføres dels i forbin-
delse med institutionens kerneopgaver (behandling af PKU) dels som 
indtægtsdækket virksomhed, bl.a. udføres fosterkromosomanalyser 
samt en række andre biokemiske, kromosom- og DNA-analyser.  
 
b. Belægning i BO-hus: Institutionen har landsdækkende beredskab 
vedr. behandling af stofskiftesygdommen PKU. Institutionens behand-
lings-beredskab aktiveres i det øjeblik Statens Serum Institut påviser 
abnorm screeningsprøve hos et nyfødt barn. For at afgøre om PKU 
behandling med diæt skal igangsættes ”indlægges” barnet og familie, 
og behandlingen følges med kontroller en eller flere gange om året. 
 
c. Rådgivning: Behandling og rådgivning af PKU-patienter, hvilket 
indbefatter træk på diætist, plejepersonale, psykolog samt lægefaglig 
ekspertise. Hertil kommer rådgivning af familier, læger, institutioner 
m.m. i forbindelse med fragilt X og andre mentalt retarderende syg-
domme.  
 
d. Distribution af diætpræparater: Institutionen administrerer godt 13 
mio. kr. (lovbunden bevilling fra 2004) til indkøb af diætpræparater 
til patienter med PKU og Alkaptonuri, hvilket er ensbetydende med 
modtagelse/kontrol af bestillinger, og efterfølgende bestilling hos le-
verandør. 
 
e. Patientbehandling: Institutionen er Danmarks centrale og lands-
dækkende institution for synshandicap. Her foregår diagnosticering af 
sjældne øjensygdomme samt af en lang række arvelige øjenlidelser. 
Endvidere sker der optisk rehabilitering blandt patienter med svære 
synshandicap. Institutionen behandler primært børn, unge og er-
hvervsaktive. 
 
f. Registrering af synshandicap: På institutionen registreres børn og 
unge under 18 år med synsnedsættelse i bl.a. Synsregisteret. Der fo-
retages ca. 200 nye patient registreringer samt opdateringer af pati-
entoplysninger på ca. 1000 patienter årligt. Hertil kommer andre re-
gistre omhandlende arvelige øjensygdomme. 

 
2. Forskning og formidling 

a. Undervisning og information: Institutionen er Socialministeriets 
faglige rådgiver i spørgsmål om optiske hjælpemidler, og der sker 
formidling af medicinsk-optisk viden til andre myndigheder, læger, 
optikere, pædagoger, patienter og pårørende. 
 
b. Forskning og udvikling: Forskning er en aktivitet hvor institutionen 
er etableret med en national såvel som en international forskningspo-
sition, med stort netværk og produktion af internationale publikatio-
ner. Forsknings- og udviklingsaktiviteten er centreret på 7 program-
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områder, der spænder fra molekylærbiologi til optisk rehabilitering. 
Til institutionen er tilknyttet en optisk forsøgs-klinik hvor afprøvning 
af optiske hjælpemidler gennemføres med henblik på at give en vur-
dering af deres anvendelighed.  
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2. Mission 
 
 
 
John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik’s mission er: 
 
− At yde landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling 

af medfødte sygdomme (PKU og alkaptonuri), samt at forbedre diag-
nostik, behandling og rådgivning af medfødte handicap, specielt men-
tal retardering ved at opbygge ny viden gennem  forskning og udvik-
ling  

 
− At yde landsdækkende, højt specialiseret lægelig-optisk forebyggel-

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

 
− Formidle ekspertviden vedr. handicap, især synshandicap og handi-

cap med mental retardering 
 
− Bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant viden-

sudvikling 
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3. Vision 
 
 
Institutionen ønsker til stadighed at udbygge samspillet mellem indsat-
serne vedr. forebyggelse og behandling/rehabilitering, forskning og for-
midling.  
 
Institutionens særkende er en tæt integration mellem diagnostik, livslang 
rådgivning og behandling, understøttet af strategisk forskning på inter-
nationalt plan. Hele spektret fra funktionsnedsættelsens genetiske og 
biologiske baggrund  til sociale og psykologiske aspekter belyses og un-
derstøttes. 
 
Institutionen ønsker fortsat med sin forebyggelse, behandling, rehabili-
tering og rådgivning at stå som et forbillede for, hvordan opgavevareta-
gelsen udvikles og praktiseres for en gruppe klienter med behov for livs-
lang støtte på grund af medfødt handicap, herunder synshandicap. Insti-
tutionen tilstræber at aktiviteterne er af højeste internationale standard 
og at brugerne oplever en helhedsorienteret tilgang. 
 
Institutionen ønsker i det omgivende samfund at være kendt for at udfø-
re såvel forskning og formidling på højt niveau med international og na-
tional forskningsformidling. Institutionen ønsker at bidrage til vidensop-
bygning ved undervisning inden for social- og sundhedsvæsnet.  
 
Institutionen ønsker overfor vores rekvirenter og brugere at fremstå som 
en effektiv og serviceorienteret samarbejdspartner, der er kendt for en-
gageret og professionelt arbejde med stor samfundsmæssig værdi. 
 
Institutionen ønsker at fremstå som værende en attraktiv arbejdsplads 
med et godt arbejdsmiljø og gode faglige såvel som personlige udvik-
lingsmuligheder for den enkelte medarbejder. 
 
Konkret ønsker institutionen at være baseret på de 10 tværgående prin-
cipper for sektorforskningen med basis i kvalitet, uafhængighed og tro-
værdighed samt med fokus på kerneområderne. 
 
Forskningskvaliteten sikres ved opnåelse af forskningsmidler i fri kon-
kurrence samt ved uafhængig evaluering.  
 
Institutionen giver de lovgivende myndigheder viden om, hvorledes 
sygdomsmønsteret ændrer sig - specielt indenfor handicap med medfødt 
betydelig og varigt nedsat funktionsevne, psykisk udviklingshæmning 
samt synshandicap. 
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4. Strategi og udviklingsperspektiv 
 
 
4.1 Strategi 
 
Institutionens strategi indebærer en fortsat fokusering omkring instituti-
onens kernekompetencer på flg. områder: 
 
• forebyggelse, behandling  og rådgivning, 
• forskning og udvikling, 
• formidling og undervisning, 
• bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vi-

densudvikling 
 
 
Virksomheden skal tilrettelægges med balance mellem forskning og pa-
tientrådgivning/behandling idet en faglig sammenhæng mellem virk-
somhedens dele tilstræbes. 
 
Der foregår således en naturlig vekselvirkning mellem institutionens be-
handlings-, forsknings- og formidlingskompetencer, hvilket giver et ba-
lanceret professionelt miljø til gensidig gavn for såvel patienter og eks-
terne fagpersoner, som for institutionens medarbejdere.  
 
Udover kernekompetencerne har institutionen flg. indsatsområder:  
• effektivitet, kvalitet og service, 
• institutionen som arbejdsplads. 
 
Hvor kvalitet, relevans, service og videreudvikling er nøgleord for institu-
tionen. 
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4.2 Udviklingsperspektiv 
 
Institutionen skal fortsat yde landsdækkende virksomhed vedr. behand-
ling af PKU, samt øjenlægefaglig diagnostik, rådgivning og socialoftal-
mologisk rehabilitering.  
 
Institutionen viderefører registreringen af synshandicap samt arvelige 
øjensygdomme. Institutionen vil videreudvikle ekspertisen vedr. den ge-
netiske rådgivning af patienter og familier med synshandicap. 
   
Institutionen vil fortsætte sit arbejde med videncenter funktion vedr. fra-
gilt X og vil udvikle sit koncept til at omfatte andre sjældne mentale re-
tarderingssyndromer f.eks. Rett syndrom. 
 
 
Perspektiv A: 
Institutionen vil søge at udnytte synergieffekter i forbindelse med råd-
givning og behandling af patienter med sammenfald af synshandicap og 
mentale handicap, idet institutionens samlede kompetence vedrørende 
synshandicap og mental retardering udnyttes i et intensiveret samarbej-
de.  
 
 
Perspektiv B:  
Institutionen vil tilstræbe en integration af den øjenlægefaglige eksperti-
se med molekylærbiologisk forskning med henblik på forbedret rådgiv-
ning og behandling. Institutionen vil her arbejde på en permanentgørelse 
af Center for Øjengenetik [Gordon Norrie Centeret (GNC)]. 
 
Institutionen vil udvikle samarbejdet med social- og sundhedssektoren 
og synliggøre institutionens ekspertise og kernekompetencer bl.a. gen-
nem formidling og undervisning. 
 
Institutionen vil forbedre brugerservice rettet mod såvel klien-
ter/patienter som fagpersoner i f.eks. kommuner og amter ved udbyg-
ning af hjemmeside, anvendelse af brugerundersøgelser og fortsat kvali-
tetsudvikling. Den optiske forsøgsklinik skal videreudvikles. Nye diagno-
sticerings- og behandlingsmetoder skal udvikles på områderne synshan-
dicap og mental retardering. 
 
Institutionen vil bidrage til opbygning af vidensamfundet, også i globalt 
perspektiv ved forskning af høj kvalitet, ved deltagelse i forskeruddan-
nelse (ph.d., dr.med. og postdoc) samt ved udveksling af forskere med 
udenlandske forskermiljøer. 
 
Perspektiv C:  
Institutionen vil videreudvikle sine internationale forskernetværk og 
forskningsmæssige placering gennem forskningssamarbejder. 
 
Institutionen vil fastholde og udvikle et engageret miljø med dygtige 
medarbejdere og ledere ved en aktiv personalepolitik som lægger vægt 
på kompetenceudvikling, personlig udvikling og trivsel. 
Institutionen vil tilstræbe at de samlede kompetencer udnyttes i nye 
samarbejdskoalitioner på tværs af afdelingerne. 
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5. Mål og resultatkrav 
 
 

5.1 Produktion 
 
5.1.1 Forebyggelse - behandlingen (PKU) 
 
Institutionen skal pba. de nye tilfælde af PKU, fundet gennem screening, 
sikre, at de behandlingskrævende patienter overholder institutionens 
standardbehandlingsplaner, hvilket bl.a. betyder at: 
 
- de løbende skal indlevere blodprøver til analyse,  
- de skal følge planlagte diætvejleder- læge- og psykologkontroller  
  
Resultatkrav: 
 
[5.1.1.1][E][4]  
Alle behandlingskrævende børn sættes i diætbehandling, hvorfor der forudsættes 
100% patienttilslutning for nye PKU børn. 
 
[5.1.1.2][E][4]  
Behandlingsstart inden for barnets første 2 leveuger hos min 90% af de identifi-
cerede børn. (tidl. international standard indenfor 1. levemåned). 
 
[5.1.1.3][E][4]  
Børn med PKU skal opnå intelligens inden for normalområdet og opnå en velinte-
greret tilværelse m.h.t. uddannelse, familieliv, tilknytning til arbejdsmarkedet 
etc. 
 
[5.1.1.4][E][4]  
Institutionen har et beredskab til opretholdelse af et samlet antal PKU rådgivnin-
ger  svarende til 2002 niveauet, jf. tabel. 
 
PKU rådgivningstyper rådgivninger 2002 
Diætistvejledning 477 
Lægeunders./rådgivning 299 
Psykologunders./rådgivning 68 

total 844 
 
[5.1.1.5][E][4]  
Der udarbejdes et målbart koncept for ønsket compliance vedr. diætbehandlin-
gen, f.eks. i form af % afleverede blodprøver indenfor de fastlagte grænseværdier 
og/eller forbrug af diætpræparat i forhold til den ordinerede mængde. 
 
[5.1.1.6][E][4]  
Gruppen af gravide med PKU følger institutionens behandlingsplaner, hvilket in-
debærer at streng diætbehandling indsættes når graviditet planlægges, og heref-
ter kontrolleres nøje. Min. 90% skal være velkontrollerede  
 
 
Strategikrav: 
 
[5.1.1.7][S][4] 
Der udarbejdes en strategi for opfølgningen på milde varianter (HPA) således at 
behandlingen for denne patientgruppe kan effektiviseres/rationaliseres. 
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[5.1.1.8][S][2]  
Institutionen vil arbejde på at fastholde alle behandlingskrævende PKU patienter 
på den traditionelle eller en modificeret livslang diæt mhp. at opnå den bedst mu-
lige livskvalitet for den enkelte patient. 
 
[5.1.1.9][S][2]  
Forberedelse af strategi for behandling af visse PKU børn med nyt kosttilskud 
BH4. 
 
[5.1.1.10][S][4]  
Institutionen ønsker, at arbejde for at tidligere ubehandlede PKU patienter får 
mulighed for diætbehandling 
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5.1.2 Forebyggelse - laboratoriediagnostik 
 
Institutionen skal levere effektive laboratorieanalyser af høj kvalitet.  
 
Laboratorieanalyserne udføres: 
- i forbindelse med kontrol af behandlingen af PKU 
- i indtægtsdækket virksomhed som diagnostiske analyser af                        
- genetiske sygdomme, fosterdiagnostik m.m. 
-  som led i den molekylærbiologiske forskningsvirksomhed.  
 
 
 
Resultatkrav: 
  
[5.1.2.1][K][4]  
Det samlede antal analyser fra 2002, jf. tabel, opretholdes ,, dog må vi forvente 
et fald i prænatale kromosomanalyser. Antallet af specialiserede analyser som 
HR-CGH vil formentlig øges, og et mindre fald i ordinære kromosomanalyser kan 
forventes. 
  
Laboratorieanalysetyper 2002 PKU Øvrige total 
Biokemiske analyser 4.889 432 5.321 
DNA analyser 60 884 944 
Kromosomanalyser - 2.518 2.518 

total 4.949 3.834 8.783 
Note: DNA analyser (PKU) omhandler kun de danske patienter med PKU  
 
 
 
[5.1.2.2][S][4]  
I løbet af  året vil vi afslutte kvalitetssikringen af den nye metode til phenylala-
ninbestemmelse og arbejde på automatisering af analysen.  
 
 
[5.1.2.3][E][4]  
Institutionen implementerer minimum 2 nye kromosom- og DNA  og biokemiske 
analysemetoder.  Der vil  blive  tilbudt QF-PCR til prænatal screening for kromo-
somabnormiteter. Dette vil betyde ekstra omkostninger, men ikke øget indtje-
ning. På længere sigt vil nuværende HR-CGH formentlig blive erstattet af nye 
teknikker (array) 
 
 
Strategikrav: 
 
[5.1.2.4][S][4]  
Institutionen vil fokusere og målrette sit analyserepertoire indenfor kerne-
kompetencerne genetiske sygdomme med medfødte mentale handicap, 
synshandicap samt vedr. fosterdiagnostik 
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5.1.3 Forebyggelse - diagnostik, rådgivning, rehabilitering 
 
Institutionen skal levere rådgivning af høj kvalitet indenfor JFK-SØ’s eks-
pertiseområde, mentalt handicap og i.f.t. øvrige genetiske sygdomme 
generelt. Desuden skal Institutionen i sager vedrørende øjensygdomme 
og hjælpemidler i relation til synshandicap, yde skriftlig eller mundtlig 
rådgivning. 
Institutionen foretager desuden synsvurdering, diagnostisk undersøgelse 
og lægelig vejledning efter henvisning fra øjenlæger samt øvrige læger 
og konsulenter indenfor området. 
 
Resultatkrav: 
 
[5.1.3.1][E][4]  
Det samlede antal øjenkonsultationer på 1.100 fra 2002 opretholdes.  
 
 
[5.1.3.2][E][4]  
Ventetiden for Øjenklinikkens øjenkonsultationer for fremskyndede patienter må 
ikke overstige 3 uger. 
 
 
[5.1.3.3][E][4]  
Institutionen skal have beredskab til at håndtere et samlet antal optikrådgivnin-
ger på 2.100  
 
 
[5.1.3.4][E][4]  
Der udarbejdes en differentieret venteliste for henviste patienter til øjenklinikken. 
Ventetiden for nyhenviste patienter må ikke i gennemsnit være større end 3 må-
neder fra modtagelse af henvisning til undersøgelse. Ventetiden for genhenviste 
patienter må ikke i gennemsnit være større end 6 måneder.  
 
[5.1.3.5][E][4]  
Der etableres en videncenter-funktion på institutionen for andre handicap, speci-
elt tænkes på Rett syndrom (Rett syndrom er en X-bunden dominant sygdom, 
der stort set kun er diagnosticeret hos piger. Prævalensen er omkring 1:10.000 
piger). Måles som: er der etableret  indgang til videncenteret via institutionens 
hjemmeside eller ej.  
 
 
[5.1.3.6][K][4]  
Institutionen modtager mindst 6 familier til genetisk og psykologisk rådgivning 
vedr. fragilt X  og der bistås med tilrettelæggelse af en socialpædagogisk indsats 
i samarbejde med kommuner og evt. amtskommuner. 
 
 
[5.1.3.7][K][4]  
Institutionen har et beredskab til opretholdelse af et samlet antal genetiske råd-
givninger svarende til  2002 niveauet, jf. tabel. 
 
Genetiske rådgivninger  rådgivninger 2002 
Onkogenetisk rådgivning 105 
Øvrig genetisk rådgivning herunder prænatal 92 
  
Genetisk rådgivning vedr. synshandicap,
inkl. telefonrådgivning (GNC) 

40 

total 237 
 
[5.1.3.8][E][4]  
Institutionen vil etablere registreringspraksis for alle telefoniske rådgivninger 
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Strategikrav: 
 
[5.1.3.9][S][4] 
Institutionen ønsker en øget synliggørelse af den øjengenetiske rådgivning ved-
rørende synshandicap bl.a. ved øge inddragelse af institutionens hjemmeside(r).  
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5.1.4 Forebyggelse - registrering 
 
Der er en lovpligtig registrering af alle børn (under 18 år) i Synsregiste-
ret som varetages af institutionen. Synshandicap, der omfatter øvrige 
registre under institutionen: Dansk Retinitis Pigmentosa Register, Dansk 
Familiearkiv for Arvelige Øjensygdomme, DNA Registeret for Arvelige 
Øjensygdomme samt Grønlands Blinderegister. 
 
En del af amterne har i forbindelse med behandling af sager efter ser-
viceloven tilknyttet sig databasen SeeWin, som giver mulighed for at re-
gistrere alle de personer der kommer i kontakt med synscentralerne som 
følge af bestemmelserne i serviceloven og dermed havende et synshan-
dicap. Det vil give mulighed for på sigt at få en registrering af omfang og 
typer af synshandicap også på personer over 18 år.  
 
 
Resultatkrav: 
 
[5.1.4.1][E][4]  
Der udarbejdes årlig rapport fra Synsregisteret og SeeWin i alt 2 årlige register-
rapporter. 
Rapporterne beskriver årsager til blindhed i Danmark og interessenterne dækker 
såvel den diagnostiske, pædagogiske og økonomiske indgang. Rapporterne an-
vendes bl.a. af synsfagligt personale på landsplan.  
 
 
[5.1.4.2][S][4]  
Øjenregistrene skal opdateres og vedligeholdes  løbende (min. kvartalsvis). Ny-
henviste patienter med arvelige øjensygdomme og evt. nye familiemedlemmer 
skal tilbydes diagnostisk udredning eventuelt suppleret med blodprøver - og der 
foretages årlig optælling af nyregistrerede familier. Registrene udgør et internt 
diagnostisk værktøj, hvor syge registreres i familieregistret og nye patienter kan 
holdes op mod dette   
 
  
Strategikrav: 
 
[5.1.4.3][S][4]  
Der søges etableret et formaliseret indrapporterings-system fra de amter, der 
benytter en anden dataopsamling end SeeWin. For herigennem at skabe basis for 
en landsdækkende behovsanalyse omkring synshandicap. Et projekt der vil  kræ-
ve en konvertering af datafiler og at midler til dette må søges opnået gennem 
eksterne fonde. Det skal sikres, at materialet understøtter synsrådgivningen i 
forhold til Socialministeriet.   
 
  
[5.1.4.4][S[ 4]  
Der ønskes et mere fremadrettet samarbejde med de amtslige synscentraler om-
kring servicelovens paragraffer hvori nye hjælpemidler kan afprøves i fællesskab 
og lokal erfaring kan suppleres med mere specielle løsninger og årlig konference 
mm. Det skal sikres, at materialet understøtter synsrådgivningen i forhold til So-
cialministeriet.  
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5.1.5 Forskning 
 
Institutionen vil tilstræbe at den høje internationale standard for forsk-
ning og selvstændige placering i dansk forskning fastholdes. Forskningen 
er programbaseret og struktureret i følgende 6 områder: 
 
 
1. PKU og beslægtede tilstande 
Målsætningen er at udforske årsager til og gennem diagnostik tilbyde 
behandling og forebyggende rådgivning ved fejl i den videre omdannelse 
af phenylalanin til tyrosin (PKU), og til dopamin (parkinsonisme mm.). 
 
2. Fragilt X og autisme 
Målsætningen er at tilvejebringe ny viden om årsag til de hjernemæssige 
afvigelser ved fragilt X syndrom og beslægtede tilstande herunder autis-
me - med henblik på forbedret rådgivning og behandling. 
 
3. Synshandicap, mentale retarderingssyndromer og udviklings-

forstyrrelser 
Målsætningen er at udvikle ny viden vedrørende mentale retarderings-
syndromer, der kan bidrage til en bedre forståelse af årsager til medfød-
te handicap og abnorm fosterudvikling - med henblik på forebyggelse. 
 
4. Fejl i energistofskiftet 
At udvikle ny viden om cellernes dannelse af energi ved identifikation og 
analyse af gener og ved  etablering af metoder til forbedret diagnostik og 
rådgivning. 
 
5. Menkes/Metalstofskiftet 
Molekylærgenetiske og basale cellebiologiske undersøgelser af fejl i om-
sætningen af metaller (især kobber) med henblik på betydningen for 
sygdomsudvikling. 
 
6. Molekylærgenetik ved synshandicap 
At udvikle ny viden om arvelige øjensygdomme gennem analyse af gener 
og deres funktion - med henblik på forbedret rådgivning og behandling.      
Center for Øjengenetik [Gordon Norrie centret] og institutionens moleky-
lærgenetiske laboratorium har valgt fokusområder bl.a. indenfor arvelige 
synshandicap med andre udviklingsforstyrrelser samt identifikation af 
nye gener. 
 
7. Genterapiforskning 
At udvikle nye metoder til genoverførsel til hjerne, hud og levervæv og 
at undersøge potentialet af disse metoder til behandling af stofskiftesyg-
domme, der medfører mental retardering. Desuden at undersøge mulig-
hederne for behandling af mentale sygdomme ved korrektion af syg-
domsfremkaldende mutationer i somatiske stamceller.  
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Resultatkrav: 
 
[5.1.5.1a-g][E][]  
Der publiceres mindst 19 reviewed videnskabelige artikler og udvikles 5 
metoder mm. jf. efterfølgende akkumulerede skema. (de enkelte forsk-
ningsprojekter er beskrevet i bilagsdelen m.h.t. vægt og resultat-krav).  
 
Programområde år artik-

ler 
andet vægt 

pr. 
enhed 

vægt i 
alt 

1. (a) PKU og beslægtede til-
stande 

2004 1 3 4 16 

2. (b) Fragilt X og autisme 2004 2  4 8 
3. (c) Synshandicap, mentale 

retarderingssyndromer og 
udviklingsforstyrrelser 

2004 5  4 20 

4. (d) Fejl i energi stofskiftet 2004 1 1 4 8 
5. (e) Menkes/Metalstofskiftet 2004 2  4 8 
6. (f) Molekylærgenetik ved 

synshandicap 
2004 5  4 20 

7. (g) Genterapiforskning 2004 3 1 4 16 
I alt 2004 19 5  96 

 
 
Strategikrav: 
 
[5.1.5.2][S[4]  
Forskningen skal være af høj kvalitet og relevant, dvs. bidrage til viden til gavn 
for samfundet. Kriterier for god kvalitet er internationale netværk, herunder ud-
veksling med udenlandske forskere, evne til at tiltrække eksterne midler, publi-
kation i peer-reviewed tidsskrifter samt uddannelse af forskere. 
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5.1.6 Formidling 
 
Institutionen skal forbedre og effektivisere sin almene information til 
rekvirenter dækkende såvel patienter, interesseorganisationer, det øvri-
ge omgivne samfund som de professionelle - hospitaler, praktiserende 
læger mm. Formidling af institutionens forskningsresultater sker gennem 
videnskabelige publikationer, bøger, rapporter.  
Formidling af viden sker bl.a. gennem undervisning på PhD kurser, af 
læger i uddannelsesstillinger, af bioanalytiker- og ernærings- og hus-
holdningsøkonom-studerende samt ved kursusvirksomhed for øjenlæger, 
øvrigt øjenfagligt personale i bl.a. kommuner og amter herunder 
synskonsulenter. 
 
 
Resultatkrav: 
 
[5.1.6.1][E][4]  
Der etableres en fælles hjemmeside, fælles logo og brevpapir  
 
[5.1.6.2][E][4]  
Institutionen har årligt  mindst en yngre læge i uddannelsesstilling indenfor kli-
nisk genetik. 
 
[5.1.6.3][E[4]  
Institutionen har  årligt mindst en U7 bioanalytiker-studerende.  
 
[5.1.6.4][E][4]  
Institutionen har  årligt mindst én ernærings- og husholdningsøkonom- eller kli-
nisk diætiststuderende.  
 
[5.1.6.5][E][4]  
Institutionen leverer lægefaglig konsulentbistand til Center for Små Handicap-
grupper og bistår  med udformning af mindst 4 syndrom-beskrivelser. 
 
[5.1.6.6][E][4]  
Institutionen skal medvirke ved mindst tre øjenkurser/-workshops  
 
[5.1.6.7][E][4]  
Institutionen opdaterer sin hjemmeside med nye dokumenter beskrivende 
synstruende øjensygdomme eller ny tilgængelig optiske hjælpemidler eller æn-
dringer i bevillingspraksis. Der forventes i alt 3 nye dokumenter publiceret. 
 
[5.1.6.8][E][4]  
Institutionen vil én gang årligt sammen med Socialministeriet evaluere, hvordan 
arbejdsfordelingen/institutionens bidrag kan forbedres. 
 
 
Strategikrav: 
 
[5.1.6.9][S][4]  
Institutionen skal målrette, forbedre og udvide sit bidrag til Socialministeriets po-
litikformulering, ministerbetjening mv. gennem udarbejdelse af en plan for, 
hvordan institutionen kan målrette, forbedre, og udvide sit bidrag til Socialmini-
steriet. 
 
 
[5.1.6.10][S][4]  
Der etableres en ny identitet baseret på den fusionerede institutions fælles vær-
digrundlag 
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5.2 Effekt 
 
Diætbehandlingen af børn med PKU forhindrer mental retardering og gi-
ver normale livsforhold inklusive en normal psykomotorisk udvikling. 
 
Institutionen giver de lovgivende myndigheder viden om, hvorledes syg-
domsmønsteret ændrer sig - specielt indenfor handicap med medfødt be-
tydelig og varigt nedsat funktionsevne, psykisk udviklingshæmning samt 
synshandicap. 
 
 
Resultatkrav 
 
[5.2.1][E][30]  
Der etableres et forprojekt mhp. at beskrive hvilke metoder der evt. kan 
bruges samt hvilken omkostning der må beregnes for at gennemføre et projekt 
til at dokumentere at Øjenklinikkens diagnostik og synsrehabilitering fører til 
bedre funktionsevne, gør patienterne mere selvhjulpne, herunder de bevarer job 
eller kommer i arbejde. Forprojektets resultater sammenfattes i et notat, som 
forventes at foreligge ultimo  året. 
 
 
[5.2.2][E][30]  
Institutionen vil være tilstede i det offentlige rum gennem medlemskab af råd, 
komiteer, udvalg samt gennem publicering af populærvidenskabelige artikler. 
 
[5.2.3][E][30]  
Institutionen bidrager i.f.t. ministeriet: 
- dels med oplysninger omkring udviklingstendenser f.eks. vedr. forekomsten af 

arveligt betingede sygdomme og handicaps mv. herunder i udviklingen i fore-
komsten af personer med diagnoser eller lidelse, som tidligere ikke har været 
kendte eller almindelige i Danmark. 

- dels med generel ministerbetjening i øvrigt.  
 
 
[5.2.4][E][30]  
Institutionen bidrager til vidensopbygningen i samfundet ved dels at have specia-
le- og PhD studerende dels gennem at have læger i uddannelsesstillinger samt 
ved postgraduat undervisning  på PhD. og speciallæge-kurser 
 
[5.2.5][E][30] 
Diætbehandlingen dokumenteres ved opgørelse over livsforhold: sociale, uddan-
nelses- og erhvervsmæssige forhold hos voksne født før 1980, rapport færdiggø-
res 2004. 
 
 
Resultatkrav 2004+ 
 
[5.2.6][E][0] 
Effekten af diætbehandling dokumenteres ved resultat af neuropsykologiske un-
dersøgelser, rapport færdiggøres 2005. 
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Strategikrav: 
 
[5.2.7][S][30]  
Institutionen vil arbejde med anvendelsen af yderligere metoder til effektmål 
dækkende områderne forebyggelse – forskning og formidling herunder eks. an-
vendelsen af citationsindex mm.  
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5.3 Kvalitet og service 
 
Institutionen vil videreudvikle arbejdsprocesserne for at kunne servicere 
patienter, rekvirenter, fagpersoner og ministeriet bedre og mere effek-
tivt.  
En videreudvikling der bl.a. tænkes opnået gennem yderligere brug af 
IT-løsninger. IT-løsninger der ofte vil betyde at såvel datafangst som ar-
bejdsgange kunne effektivisere og kvalificeres.   
 
 
Resultatkrav: 
 
[5.3.1][E][20]  
Institutionen skal deltage i de ministerielle tiltag vedrørende fælles indkøb  
 
 
[5.3.2][E][20]  
På baggrund af EU udbud forventes der valgt et nyt fælles elektronisk patient 
journalsystem (EPJ) og foretaget en implementering og ibrugtagning i 2004.  
 
   
[5.3.3][S][20]  
Institutionen ønsker til stadighed at effektivisere analyserne - resultatkravet  er 
som minimum at fastholde niveauet jf. nedenstående skema med henholdsvis 
gns. 10,99dg. og 6,21dg. (Til vækstdagene skal lægges 1-2 dage til selve analy-
sen og udarbejdelse af prøvesvar, få vækstdage betyder således kortere svarti-
der).   
Analyser antal 2002 
Antal fostervandsprøver  386 
Gns. antal vækstdage 10,99 
Antal moderkageprøver 625 
Gns. antal vækstdage 6,21 

 
 
[5.3.4][E][20]  
Institutionen deltager i mulige kvalitetssikringsprogrammer og opnår placering i 
bedste 1/3.  
 
 
[5.3.5][S][20] 
Der arbejdes videre med kvalitetssikring af laboratoriefunktionen.  
 
 
Resultatkrav 2004+: 
 
[5.3.6][E][0]  
Institutionen vil udføre periodiske interessentundersøgelser hvert 4. år dækkende 
bl.a. PKU-/øjenpatienttilfredshed, næste gang i 2006. 
 
 
Strategikrav: 
 
[5.3.7][S][20]  
Institutionen vil søge at styrke og understøtte kommunernes ekspertise indenfor 
behandling- og rådgivning med hovedvægten lagt på de relativt små handicap-
grupper 
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[5.3.8][S][20]  
Institutionen vil fortsat bidrager med baggrundsviden for institutionens rådgiv-
ning/behandling i forhold til kommuner, amter, hospitaler, rådgivningsmiljøer 
samt organisationer bl.a. gennem vedligeholdelse af sit specialiserede vidensbe-
redskab.  
 
 
[5.3.9][S][20] Institutionen fortsætter udviklingen af spørgeskema-
undersøgelser til måling af brugertilfredshed. 
 
 
[5.3.10][S][20] Institutionen vil fortsat søge at videreudvikle den interne kvali-
tetssikring omkring såvel faglig som administrative bidrag til Socialministeriet. 
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5.4 Viden og humankapital 
 
 
Institutionen skal fortsat arbejde aktivt for at rekruttere, udvikle og fast-
holde dygtige medarbejdere. Institutionen skal fortsat forbedre instituti-
onen for herigennem dels at fastholde institutionen som en god arbejds-
plads dels for fortsat at kunne sikre stor medarbejdertilfredshed.  
 
 
 
Resultatkrav: 
 
[5.4.1][E][22]  
Institutionen skal, senest ved udgangen af 2004, overtage fuld kompetence 
på personaleområdet. Derfor skal institutionen afsætte de nødvendige ressour-
cer til at løfte denne opgave. Departementet vil rådgive og vejlede om overgan-
gen til fuld kompetence.  
 
 
[5.4.2][E][22]  
Institutionen skal primo 2004 udarbejde en ny løn- og personalepolitik. Løn-
politikken skal danne grundlag for delegation af fuld kompetence på personale-
området fra departementet til institutionen.  
 
 
[5.4.3][E][22]  
Institutionens lønudvikling må ikke overstige over den gennemsnitlige lønudvik-
ling på det statslige område. 
 
 
[5.4.4][E][22]  
Institutionens personaleomsætning i basisvirksomheden (almindelig virksom-
hed JFK, SØ samt fragilt X (kun JFKI) skal holdes indenfor intervallet 7 (persona-
letilgang) - 7 (personaleafgang). At der alene er valgt basisvirksomheden skyldes 
at personaleomsætningen i den øvrige del af institutionen er særdeles følsom 
overfor i hvor høj grad der bliver tiltrukket eksterne forskningsmidler samt om-
kring omsætningen i den indtægtsdækkede virksomhed.   
 
 
[5.4.5][E][22]  
Øjenklinikkens vejviserprojekts næste fase implementeres  
 
 
[5.4.6][E][22]  
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder skal ligge under det gennem-
snitlige sygefravær inden for staten men må ej heller afvige fra institutionens 
eget opgjorte tidligere sygefravær med mere end +2%. Begge tal opgøres eks-
klusiv personer på særlige vilkår. 
 
 
[5.4.7][E][22]  
Ansatte på særlige vilkår skal minimum udgøre 4% af institutionens ansatte.  
 
 
 
 [5.4.8][E][22]  
Institutionen skal bidrage til regeringens mål om, at der minumum skal være an-
sat 3,5% der skal være indvandrere eller efterkommer af indvandrere fra 
lande uden for Vesteuropa og Nordamerika.  
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[5.4.9] [E][22] 
Institutionen vil systematisk gennemføre undersøgelser af samtlige medarbej-
deres tilfredshed med deres arbejdsplads (trivselsundersøgelse) for herefter 
at blive gentaget hvert 2. år. 
 
 
[5.4.10] [E][22] 
Institutionen vil udarbejde krav til pointscoren for ledervurderingsundersøgel-
sen i 2005. 
 
 
Resultatkrav2004+: 
 
[5.4.11] [E][0] 
Institutionen vil i 2005  foretage den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 
 
 
[5.4.12] [E][0] 
Institutionen vil fra 2005 gennemføre ledervurdering, herefter hvert 2. år. 
 
 
 
 
Strategikrav: 
 
[5.4.13][E][20]  
Institutionen ønsker at udnytte det allerede etablerede IT fundament til opstart 
af en intranetløsning. 
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5.5 Økonomi  
 
De nøgleområder som knytter sig til institutionens nuværende placering i 
Økonomistyrelsens trappemodel (lille niveau 3, aktivitetsstyring), skal 
konsolideres og videreudvikles således at der i løbet af kontraktperioden 
skabes grundlag for at springe til niveau 4. 
 
Resultatkrav: 
 
[5.5.1][S][22]  
Institutionen skal levere løbende ledelsesrapportering dækkende såvel faglige 
som økonomiske mål og resultater.  
 
 
[5.5.2][E][22]  
Institutionen skal etablere grundlaget for implementering af omkostningsba-
serede regnskabsprincipper i institutionen i 2005 med opstilling af åbningsba-
lance pr. 1. januar 2005.  
 
 
[5.5.3][E][22]  
Institutionen skal inden udgangen af 2. kvartal foretage en systemmæssig versi-
onsopdatering af NAVISION STAT.  
 
 
[5.5.4][E][22]  
Der foretages minimum en kritisk gennemgang af den faktiske medarbejderop-
sætning (lønfordeling).  
 
 
[5.5.5][S][22]  
JFKI-SØ er omfattet af Socialministeriets effektiviseringsstrategi på lige fod 
med de øvrige styrelser og institutioner i koncernen. Dette betyder bl.a., at JFKI-
SØ i kontraktperioden gennemgår hele sin virksomhed med henblik på en vurde-
ring af opgavens udbudsegnethed/udlicitering. Endvidere skal JFKI-SØ samarbej-
de med koncernen og eventuelt andre institutioner om fælles administrative løs-
ninger og forbedret intern effektivitet. JFKI-SØ skal i 2004 implementere Den Of-
fentlig Indkøbsportal (DOIP), herunder deltage aktiv i koncernens arbejde vedr. 
forberedelse og gennemførelse af implementeringen. 
 
 
Strategikrav: 
 
[5.5.6] [S][23]  
Institutionen skal fortsat udbygge sin nuværende aktivitetsbudgettering/-styring 
således at faglige og økonomiske mål kobles. 
 
 
[5.5.7][S][23]  
Institutionens rapporterings- og styringsmodel bør på sigt overvejes implemente-
ret som en integreret del af NAVISION STAT.  
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6. Rapportering og resultatvurdering 
 
 

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

6.6 Resultatvurdering  
 
 
Institutionens resultatkontrakt er vægtet jf. nedenstående tabel. 

 
I hovedpunktet PRODUKTION indgår ligeledes institutionens forsknings-
mæssige resultat- og strategikrav. Et samlet resultatkrav der i afsnit 
5.1.5. er fordelt på forskningsmæssigt programområde samt i bilag er 
splittet op på de underliggende forskningsprojekter. 
 
 

Resultatkrav Strategikrav Total %

point
% i forhold 

til total
point

% i forhold
til total

point
% i forhold 
til i alt point

PRODUKTION 204 84% 40 16% 244 24%
EFFEKT 150 83% 30 17% 180 18%
KVALITET OG SERVICE 100 56% 80 44% 180 18%
VIDEN OG HUMANKAPITAL 220 92% 20 8% 240 24%
ØKONOMISTYRING 110 71% 46 29% 156 16%

I alt point 784 78% 216 22% 1.000 100%
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7. Ikrafttræden og revision 
 
 
Kontrakten har virkning fra den 1. januar 2004 og løber indtil den 31. 
december 2007. 
 
Kontrakten indgår i et rullende resultatkontraktkoncept, hvor der hvert 
år indgås en ny kontrakt for det kommende år. John F. Kennedy Institut-
tet – Statens Øjenklinik skal senest den 20. oktober aflevere et oplæg til 
resultatkontrakt for næste periode, og der skal senest den 1. december 
foreligge en aftale med Departementet om målene for det følgende år.  
 
Genforhandling eller justering af aftalen kan i øvrigt finde sted, hvis der 
sker væsentlige ændringer i det grundlag, kontrakten hviler på.  
 
Hvis der er enighed mellem parterne, kan der føjes yderligere initiativer 
til kontrakten. 
 
Er genforhandling startet, og kan parterne ikke nå til enighed om en re-
vision af kontrakten, kan den opsiges af hver af parterne med 6 måne-
ders varsel til en 1. januar. 
 
 
 
 
 
København, den    København, den
  
 
 
 
 
Jens Kristian Gøtrik   Karen Brøndum-Nielsen 
Bestyrelsesformand              direktør 
               JFKI-SØ   
 
 
 
København, den  
 
 
 
 
Finn Mortensen 
departementschef  
Socialministeriet



 29

Bilag 1. Forskningsprojekter på programområde 

 
 

 

 
 

 
 
 

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog I Tabletbehandling af tidligere ubehandlede PKU patienter j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog I Molekylær genetik ved juvenil og familiær parkinsonisme j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog I Mutationsanalyse i familier med GTP cyclohydrolase I mangel j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog I Tyrosin hydroxylase mangel: symptomer og molekylær genetik j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog I Betydningen af transportergenet LAT1 for blod-hjernetransport af 

phenylalanin samt for intelligensudviklingen
4 E 1-2 x 

manus/pub.
31.12.2004

prog I Opsætning af DHPLC-metode til mutationsundersøgelse af PAH 
genet. 

4 E Metode etableret 31.12.2004

prog I Opgørelse ved spørgeskemaundersøgelse over livsforhold for 
PKU patienter født før 1980

4 E rapport 31.12.2004

prog I Opsætning af DHPLC-metode til mutationsundersøgelse af 
GTPCH genet. 

4 E Metode etableret 31.12.2004

prog I BH4 responsiv phenylalanin hydroksylase mangel. 
Behandlingsforsøg af patienter med kendt-identisk genotype

E 1 x manus/pub. 31.12.2005

prog I Opgørelse af de psykologiske testninger af PKU børn  E rapport 31.12.2005
prog I B12 mangel ved PKU behandling E rapport 31.12.2006
prog I Betydningen af store neutrale aminosyrer for blod-

hjernetransporten af phenylalanin, målt ved magnetisk resonans 
spektroskopi Mål 2006

E 1-2 x 
manus/pub.

31.12.2007

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog II Transmission af præmutationen ved fragilt X syndrom j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog II Mutationsanalyse af ARX genet hos mentalt retarderede 

drenge
j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003

prog II Fortsatte studier af genetiske faktorer ved autisme i det 
internationale konsortium (IMGSAC) 2 publikationer

4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004

prog II Anlægsbærerscreening for fragilt X 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog II Funktionelle studier af Fragilt X proteinet. E 1 x manus/pub. 31.12.2007

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog III Mutationsanalyse af GJB6 og GJB2 ved medfødt hørehandicap j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003
prog III Synsfunktion og øjensygdomme hos udviklingshæmmede børn - 

forprojekt til phD
j/n etablering af phD

projekt
31.12.2003

prog III TSC komplekset : betydning for signalveje og cellevækst 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog III Mutationsanalyse ved tuberøs sclerose 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog III Spørgeskemaundersøgelse vedr voksne med Rett syndrom 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog III Epidemiologisk undersøgelse af Down syndrom i Danmark 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog III Undersøgelse af synsfunktion og briller til CVI børn 4 E 1 x manus/pub. 31.12.2004
prog III Genetisk kortlægning af  hjertemalformationer ved Down E 1 x manus/pub. 31.12.2006

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog IV Videreudvikling af enzymatiske og molekylærgenetiske metoder 

til undersøgelse af fejl i respirationskæden, samt systemer der 
vekselvirker med denne

j/n Metoder 
etableret + 2 
publikationer,  

PhD studerende 
d i  ½ 

31.12.2003

prog IV Etablering af metode til måling af energiproduktion i mitokondrier j/n Metoder 31.12.2003
prog IV Etablering af metoder til at påvise fejl i dannelsen af 

mitokondrieenzymer
4 E Metoder 

etableret
31.12.2004

prog IV Nye metoder til påvisning af gener ved mitokondriesygdomme 4 E PhD studium 
afsluttet

31.12.2004

prog IV Effekten af oxidativt stress ved fejl i energistofskiftet eller 
metalstofskiftet

1-2 manus/pub. 31.12.2007
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Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog V Validering af nye metoder til fosterdiagnostik af Menkes sygdom j/n Metoden 31.12.2003
prog V Fortsatte molekylærgenetiske og funktionelle analyser af milde 

former for Menkes sygdom  
j/n 1 x manus/pub. 31.12.2003

prog V X-Inaktiveringsmønstret hos raske anlægsbærer for Menkes 
sygdom

j/n Undersøgelse af 
DNA fra ca 50-

100 

31.12.2003

prog V Mosaiktilstand i æggestokkene for Menkes sygdom j/n 1 manus/pub. 31.12.2003
prog V Prænatal diagnostik ved partielle gen-deletioner. 4 E 1 manus/pub. 31.12.2004
prog V X-Inaktiveringsmønstret hos raske anlægsbærer for Menkes 

sygdom
4 E 1 manus/pub. 31.12.2004

prog V Metodeudvikling til påvisning af anlægsbærertilstand (specielt 
deletioner) ved Menkes sygdom

E Metoden 
etableret

31.12.2005

prog V Fortsatte studier af mutationer ved Menkes sygdom og deres 
funktion.

E 1-2 manus/pub. 31.12.2005

prog V Validering af nye metoder til fosterdiagnostik ved brug af 
almindelig kobber

E Metoden 
etableret

31.12.2005

prog V Karakterisering af insertions/deletions-spektret ved Menkes E 1 manus/pub. 31.12.2006
prog V Karakterisering af mutationsspektret hos franske Menkes 

patienter.
E 1 manus/pub. 31.12.2006

prog V Etablering af metode til undersøgelse af mutationer ved Wilson 
sygdom med henblik på at påvise mutationer i alle danske 
patienter. Genotype-fænotype  korrelation

E 1-2 manus/pub. 31.12.2007

prog V Kobberpumpens molekylære opbygning, karakterisering af 
domæner

E 1 manus/pub. 31.12.2007

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog VI Etablering af molekylærgenetisk forskningsenhed vedr  arvelige 

øjensygdomme
j/n enheden 

etableret
31.12.2003

prog VI Etablering af mutationsanalyse ved infantil optikusatrofi  j/n Metode etableret 31.12.2003
prog VI X-bunden øjenalbinisme, review j/n 1 manus/pub. 31.12.2003
prog VI Mutationsanalyse af Bardet-Biedl patienter-forprojekt til PhD 

studium
j/n 1 manus/pub. 31.12.2003

prog VI Øjengenetisk epidemiologi, bogkapitel 4 E 1 manus/pub. 31.12.2004
prog VI Øjenforandringer ved Marfan syndrom, bogkapitel 4 E 1 manus/pub. 31.12.2004
prog VI Genotype-fænotype relationer hos danske familier med Stargardt 

sygdom
4 E 1 manus/pub. 31.12.2004

prog VI Mutationsspektrum hos danske patienter med Åland eye disease 4 E 1 manus/pub. 31.12.2004
prog VI Fortsatte molekylærgenetiske og funktionelle analyser af PAX6 

genet
4 E 1 manus/pub. 31.12.2004

prog VI Genotype-fænotype relationer hos danske familier med Usher 
syndrom type 2A

E 1 manus/pub. 31.12.2005

prog VI Genotype-fænotype relationer ved achromatopsi E 1-2 manus/pub. 31.12.2005
prog VI Øjensygdomme ved translokationer: genidentifikation ved 

brudpunktanalyse af specifik translokation
E 1 manus/pub. 31.12.2007

prog VI Koblingsundersøgelser i danske familier med myopi E 1 manus/pub. 31.12.2007

Forskning Beskrivelse point skala resultat deadline
prog VII Genetisk manipulation af phenylalanin-omdannelsen in vitro j/n 1 manus/publ. 31.12.2003
prog VII Huden som metabolic sink. j/n 1 Ph.D 31.12.2003
prog VII Genkorrektion in vitro j/n 1 manus/publ. 31.12.2003
prog VII Genkorrektion med DNA analoger. 4 E 1 manus/publ. 31.12.2004
prog VII Genoverførsel til hjernen. 4 E Metoden 31.12.2004
prog VII In vivo selektion af genmodificerede celler in vivo i hud 4 E 1 manus/publ. 31.12.2004
prog VII Metoder til klinisk relevant non-viral genoverførsel til leveren. 4 E 1 manus/publ. 31.12.2004
prog VII mus E 1 manus/publ. 31.12.2005
prog VII Non-viral genterapi af type-1 diabetes. E 1 manus/publ. & 

1 Ph d 
31.12.2005

prog VII Etiske problemer ved genterapi E 1 Ph.D 31.12.2006


