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Resultatkontrakt mellem Kennedy Centret og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

1. Kontraktens parter 
 
Resultatkontrakten indgås mellem Kennedy Centrets bestyrelse og Indenrigs- og Sundhedsministereit. Resultatkontrakten er ikke 
en aftale i juridisk forstand, men specificerer mål og resultater, der ønskes nået i kontraktperioden overensstemmende med Kenne-
dy Centrets strategiplan for perioden 2007 - 2010, se www.kennedy.dk.  
Resultatkontrakten for 2010 indeholder udvalgte strategiske mål, der afslutter indeværende stategiperiode. En ny strategiplan med 
strategiske mål for perioden 2011 – 2014 er under udarbejdelse og vil danne grundlag for de efterfølgende års resultatkontrakter.  
 
Med kontrakten er der ikke foretaget eller tilsigtet foretaget nogen ændring i den kompetence og det ansvar, som efter lovgivnin-
gen er henlagt til henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministereit og Kennedy Centrets bestyrelse og direktion. 
 
2. Baggrund for kontrakten 
 
Kort præsentation af Kennedy Centret 
”Kennedy Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering” er omfattet af Lov 
om Sektorforskning af 5. maj 2004, der fastlægger retningslinier om opgaver, styring m.v.  
 
Kennedy Centret er nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller 
synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behand-
ling understøttet af strategisk forskning. 
 
Kennedy Centret har fire kerneopgaver:   
Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der 
sikrer et solidt fagligt grundlag for Centrets øvrige opgaver.  
 
Forskningsbaseret bruger og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med 
registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende veldefinerede patientforløb 
af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor. 
 
Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshan-
dicap. 
 
Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevareta-
gelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.    
 
Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og alkaptonuri) 
og landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Centret fører en landsdækkende lovpligtig registre-
ring af synshandicap hos børn. Desuden er der via satspuljebevilling pt. landsdækkende rådgivnings- og videncenterfunktion for 
Fragilt x syndrom og Rett syndrom, samt visse andre sjældne sygdomme. 
 
Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gæl-
dende regler. 
 
Kennedy Centret stiller sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder, brugere m.fl. samt bidrager 
til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer m.v. 
 
Kennedy Centret er omfattet af Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforsk-
ningsinstitutioner. 
 
Økonomien 
Resultatkravene i kontrakten er fastsat med baggrund i det bevillingsniveau som er vist i tabellen. 
 
I nedenstående tabel er vist udviklingen i nettobevillingen for Kennedy Centret incl. og eksl. satspuljebevillinger.  
 

Mio. kr. (2009 niveau) 2010 2011 2012 2013 

Samlet bevilling 47,8 45,7 38,4 36,9 

Bevilling uden satspuljer 39,5 39,3 38,4 36,9 

Satspuljer 8,3 6,4 0,0 0,0 
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Som det fremgår baserer Kennedy Centrets en stor del af sine aktiviteter på satspuljemidler, der udløber med udgangen af 2011. 
En fastholdelse af aktivitetsniveauet i de kommende år skal derfor ses i sammenhæng med mulighederne for fortsat at tilføre sats-
puljemidler og andre midler til Kennedy Centret.  
 
3.  Mission og vision 
 
Mission 
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne men-
tal retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten 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 faglige kvalitet på de rette tidspunkter 
 indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet 
 formidle viden til behandlere, forvaltninger,  uddannelsessystemet  samt brugere/patienter  

    
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. 
 
 
4. Strategiske mål og resultatkrav i 2010 
 
4.1. Forskning 
 
Strategisk mål 
 

Kennedy Centret skal gennemføre biomedicinsk og genetisk grundforskning såvel som anvendt forskning med et 
strategisk sigte rettet mod større indsigt i sygdomsmekanismer, bedre rådgivning, diagnostik og patientbehand-
ling. 
 
Operationalisering 
 

 Formål med aktiviteten Målopfyldelse Resultatkrav 2010 Tildelt vægt  

R.1.1 Forskningens kvalitet på højeste interna-
tionale niveausikres gennem publicering i 
internationale tidsskrifter med referee. 

100 % = 30 
50 % = 20 
0 % = mindre 
end 20 

Der publiceres mindst 30 artikler 

15 

R.1.2 Styrkelse og formidling af det internatio-
nale forskningssamarbejde  

100 % = 2 
50 % = 1 
0 % = mindre 
end 1 

KC afholder 2  symposier med interna-
tional deltagelse  15 

 
 
4.2. Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 
 
Strategiske mål 
 

M1. Kennedy Centrets skal gennem en helhedsorienteret indsats og et sammenhængende patientforløb, herunder 
systematisk kommunikation med den øvrige sundhedssektor og det sociale system, medvirke til at mindske syg-
domsbyrden og forbedre livskvaliteten for specifikke handicapgrupper. 
  
Operationalisering 
 

 Formål med aktiviteten Målopfyldelse     Resultatkrav 2010 Tildelt vægt 

 R.2.1 Udbygning af det eksisterende EPJ med 
elektronisk instrumentopkobling, elektro-
nisk kommunikation med den øvrige 
sundhedssektor samt patientdialog. 

100 % = ud-
budsmateriale 
udarbejdet   
0 % = ikke 
udarbejdet

Udbudsmateriale om EPJ 2. fase udar-
bejdet. 

10 

 R.2.2 PKU- patienter kan få elektronisk adgang 
til egne ernæringsmæssige  data med 

100 % = en 
mulighed er 

KC  har identificeret en potentiel mu-
lighed for elektronisk  adgang og 10 
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mulighed for elektronisk tovejs-
kommunikation med ernæringsgruppen 
ved Center for PKU  

identificeret 
0 % = ikke 
identificeret 

kommunikation angående ernæ-
ringsmæssige data. 
 

R.2.3 Ventetider er nedbragt 100 % = 15
90% = 13 
75% =  11 
50 % =  8 
25 % = 4 
0 % = under 4

De 15 klare mål for ventetider er op-
fyldt tilfredsstillende, jf. bilag 2 

20 

 
 
4.3. Den samlede virksomhed 
 
Strategisk mål 
 
Kennedy Centret skal gennem akkreditering af medicinsk genetisk laboratorium og tilrettelæggelse af patientbe-
handlingen efter dels Iso- standard 15089 for laboratoriet, dels ”Den danske kvalitetsmodel”  (DDKM) sikre løben-
de kvalitetsudvikling for at dokumentere og forbedre  kvaliteten  i ydelserne. 
 
Operationalisering 
 

 Formål med aktiviteten Målekriterium 2010 Tildelt vægt 

R. 3.1 Kvalitetshåndbogen er en forudsætning 
for akkrediteringen. 

100%= hånd-
bog udarbejdet 
0%= håndbog 
ikke færdig. 

Kvalitetshåndbog indeholdende orga-
nisering, beskrivelser af procedurer 
mv. vedrørende laboratoriets akkredi-
tering er færdig 

10 

R.3.2 Aftale med Danak er en forudsætning for 
akkrediteringen af laboratoriet. 

100 % = aftale 
indgået  
0 % = ikke 
indgået 

Aftale med Danak om akkrediterings-
processen af laboratoriet foreligger  10 

R.3.3 Forberedelse i 2010 er en forudsætning 
for at akkreditering efter DDKM i 2012 
kan nås.  
   

100 % = ak-
kreditering 
forberedt 
0 % = ikke 
forberedt 

Akkreditering af KC’s patientbehand-
ling og rådgivning efter ”Den danske 
kvalitetsmodel” er forberedt i dialog 
med IKAS 

10 

 
 
5. Kontraktens gyldighedsperiode, genforhandling og afrapportering  
 
Resultatkontrakten er udarbejdet på grundlag af drøftelser mellem parterne. Kontrakten for 2010 er et-årig, fordi Kennedy Centret 
er i gang med at lave ny strategiplan for perioden 2011 – 2014. Ny resultatkontrakt for det/ de kommende år aftales i efteråret 
2010.  
 
Afrapportering af resultatkravene finder sted to gange årligt. Afrapporteringen omfatter en vurdering af målopfyldelsen af resultat-
kravene opgjort i oversigtsform. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatkrav. 
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted i løbet af kontrakt året, såfremt der sker væsentlige ændringer i grund-
laget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for institutionens opfyldelse af de opstillede mål, ændres. 
Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. 
 
København, den       København, den 
 
 
 
 
……………………….    ………………………. 
Departementschef    Direktør 
Kristian Wendelboe    Karen Brøndum-Nielsen 
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Bilag 1. 
 
 

Vægtning  
 
 
Resultatkrav i 2009 Vægt  % 
Forskning  30
30 artikler  15 
KC afholder 2 symposier med international deltagelse 15 
Diagnostisk, rådgivning, forebyggelse og behandling   40
Udbudsmateriale om EPJ 2. fase udarbejdet 10 
Mulighed for elektronisk adgang og kommunikation angående ernæringsmæssige data 10 
De 15 klare mål for ventetider er opfyldt.  20 
Den samlede virksomhed  30
Kvalitetshåndbogen vedrørende Laboratoriets akkreditering er færdig  10 
Aftale med Danak om akkrediteringsprocessen af laboratoriet foreligger 10 
Akkreditering af patientbehandling og rådgivning efter ”Den danske kvalitetsmodel” er forberedt”  10 
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Bilag 2 
 
Klare mål 2010 

 
Klare mål 1. 
Ventetid for Genetisk Rådgivning 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Alle hastehenvisninger modtager tid 
indenfor 1 uge 

Inden 1 uge  Inden 2 uger Over 2 uger 

Mindst 50 % af alle henvisninger mod-
tager tid indenfor 7 uger 

Lig med eller over 50 pct. Lig med eller over 45 pct. Under 45 pct. 

Mindst 80 % af alle henvisninger tilby-
des en tid indenfor 10 uger 

Lig med eller over 80 pct. Lig med eller over 70 pct. Under 70 pct. 

 
Klare mål 2. 
Øjenfaglig- og optisk undersøgelse og 
behandling 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Alle hastehenvisninger modtager tid 
indenfor 1 uge 

Inden 1 uge  Inden 2 uger Over 2 uger 

Mindst 50 % af alle henvisninger mod-
tager tid indenfor 14 uge  

Lig med eller over 50 pct. Lig med eller over 45 pct. Under 45 pct. 

Mindst 90% af alle henvisninger mod-
tager tid indenfor 24 uge 

Lig med eller over 90 pct. Lig med eller over 80 pct. Under 80 pct. 

 
Klare mål 3. 
Ventetid for nydiagnosticeret PKU 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Alle nyopdagede patienter er i diætbe-
handling indenfor 14 dage efter fødsel 

Lig med eller over 75 pct. Lig med eller over 70 pct. Under 70 pct. 

Mindst 90 % af nyopdagede patienter 
er i diætbehandling indenfor 24 timer 
efter at screeningsresultatet foreligger 

Lig med eller over 90 pct. Lig med eller over 80 pct. Under 80 pct. 

 
Klare mål 4. 
Prænatale kromosomundersøgelser 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Alle fremsendte prøver til "hurtigana-
lyse" modtager foreløbigt svar indenfor 
5 dage 

Inden 1 uge  Inden 2 uger Over 2 uger 

Mindst 50 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 10 dage 

Lig med eller over 50 pct. Lig med eller over 45 pct. Under 45 pct. 

Mindst 80 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 14 dage 

Lig med eller over 80 pct. Lig med eller over 70 pct. Under 70 pct. 

 
Klare mål 5. 
Postnatale kromosomundersøgelser 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Mindst 50 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 5 uger 

Lig med eller over 50 pct. Lig med eller over 45 pct. Under 45 pct. 

Mindst 80 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 7 uger 

Lig med eller over 80 pct. Lig med eller over 70 pct. Under 70 pct. 

 
Klare mål 6. 
Laboratoriumundersøgelser for 
Fragilt X syndrom 

Tilfredsstillende  På vej Utilfredsstillende 

Mindst 50 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 5 uger 

Lig med eller over 50 pct. Lig med eller over 45 pct. Under 45 pct. 

Mindst 80 % af fremsendte prøver 
besvares indenfor 7 uger 

Lig eller over 80 pct. Lig med eller over 70 pct. Under 70 pct. 

 


