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Vedtaget af Kennedy Centrets bestyrelse den 20. februar 2007 
 
Tilrettet pr. 1. januar 2008 som følge af bestyrelsens beslutning den 29. maj 2007 om navneændring samt, at Kennedy Centret den 23. november 2007 
ved kongelig resolution blev overført fra Socialministeriet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
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Strategi for Kennedy centret 
 
 

Kennedy Centret er en uafhængig sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse 
 
Mission  
 
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige han-
dicap inden for områderne mental 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 og uddannelsessystemet 

 
Vision 
 
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne 
arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med 
stofskiftesygdommen PKU. 
 
 
 
 
Kennedy centrets strategiske mål 2007 – 2010 
 
 
Kennedy Centrets overordnede sigte er at udvikle og befæste sin position som nationalt og interna-
tionalt center for forskning og forskningsbaseret rådgivning og behandling vedrørende sjældne ar-
velige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap. 
  
For at understøtte den udvikling er ledetråden følgende strategiske mål for hver af de fire opgavety-
per og for den samlede virksomhed: 
 
 

• Forskning 
Strategisk mål 
1 a:  Kennedy Centret vil udføre biomedicinsk og genetisk grundforskning såvel som anvendt 
forskning med et strategisk sigte rettet mod større indsigt i sygdomsmekanismer, bedre rådgivning, 
diagnostik og patientbehandling. 
1 b:  Kennedy Centrets forskning skal være på internationalt niveau med evne til at tiltrække eks-
terne forskningsmidler, udenlandske forskere og forskningssamarbejde.  
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• Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 

Strategisk mål 
2 a:  Kennedy Centret tilbyder en helhedsorienteret ydelse af international standard og et sammen-
hængende patientforløb, herunder systematisk, relevant kommunikation om klienten med den øvri-
ge sundhedssektor og sociale system.  
2 b:  Kennedy Centrets bruger- og patientmålgrupper skal være veldefinerede i forhold til den øvri-
ge sundhedssektor, og der skal indgås samarbejdsaftaler om opgavevaretagelsen. 
2 c:  Kennedy Centret skal på veldefinerede felter være et forbillede for, hvordan opgavevaretagel-
sen udvikles og praktiseres på baggrund af viden fra forskning, laboratorie- og registeranalyser samt 
”best practice” i patientbehandlingen. 
2 d:  Kennedy Centret skal yde en sundhedsfremmende indsats, der understøtter en sund livsform 
over for klienter med brug for livslang støtte og andre klienter, der regelmæssigt modtager rådgiv-
ning og anden bistand.  
 
 

• Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker  samt registre 
Strategisk mål 
3 a: Kennedy Centrets diagnostiske laboratorium skal være kendt for høj kvalitet, effektivitet og 
nyeste analysemetoder. Analyseudviklingen skal være i front på områderne diagnostik og forebyg-
gelse af genetiske årsager til mental retardering og synshandicap.   
3 b: Kennedy Centrets laboratoriebaserede bio- og databanker samt synsregistre skal oparbejdes og 
vedligeholdes på et internationalt kvalitetsniveau, der gør dem unikke og anvendelige for forskning, 
rådgivning og behandling. 
3 c: Kennedy Centret skal som national operatør bidrage til at styrke grundlaget for genetisk forsk-
ning på områderne mental retardering og synshandicap baseret på egne bio- og databanker samt 
landsdækkende registre vedrørende synshandicap. 
 
 

• Undervisning, rådgivning og vidensformidling 
Strategisk mål 
4 a: Kennedy Centret skal inden for sit felt i samarbejde med universiteter og andre undervisnings-
miljøer bidrage aktivt til styrkelse af undervisning og uddannelse. 
4 b: Kennedy Centret skal aktivt stille sin ekspertise til rådighed gennem målrettet, tilgængelig og 
relevant formidling over for myndigheder, herunder VISO og CSH, for at tilgodese deres behov for 
viden om små handicapgrupper med særligt komplicerede problemstillinger. 
4 c: Kennedy Centret skal yde målrettet, tilgængelig og relevant formidling til brugere, pårørende 
og patientforeninger. 
4 d:  Kennedy Centrets ekspertise skal generere et enestående nationalt og internationalt center for 
viden om sjældne arvelige handicap med mental retardering og/eller synshandicap. 
 
 

• Den samlede virksomhed 
Strategisk mål  
5 a:  Kennedy Centret vil styrke sin faglige og opgavemæssige profil, kvalitet og service samt fort-
sætte forbedring og effektivisering af alle processer i virksomheden  
5 b:  Kennedy Centret vil udvikle og styrke sin ekspertise og opgavevaretagelse gennem øget sy-
nergi mellem forskning, laboratorie- og registeranalyser samt patientbehandling. 
 
Bilag 1 er en oversigt over Strategiske mål, Indsatser og Succesindikatorer  
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Perspektiver og udfordringer 
 
Som led i universitetsreformen har regeringen besluttet, at Kennedy Centret lokaliseres i tilknytning 
til Glostrup Hospital, samt at der indgås aftale mellem Kennedy Centret og Region Hovedsta-
den, der danner grundlag for den samlede udvikling af Kennedy Centret. Målet er bl.a., at gøre 
Kennedy Centret til en del af Københavns Universitetshospital, hvorved de faglige synergier med 
hensyn til forskning og uddannelse realiseres. For Kennedy Centret er det vigtigt, at bevare institu-
tionen i sin helhed uden opsplitning eller tab af aktiviteter, da det er kendemærket ved Kennedy 
Centret og derfor en af de vigtigste konkurrenceparametre. 
 
Universitetsreformen tilskynder tillige til øget innovation med det private erhvervsliv, hvilket 
skærper opmærksomheden på mulighederne for kommercialisering af Kennedy Centrets ekspertise i 
et samarbejde med erhvervslivet.    
 
De nye regioner åbner større mulighed for, at hver enkelt region - ikke mindst Region Hovedstaden 
-  i større omfang end hidtil bliver i stand til at løfte opgaver, der kræver specialviden og ekspertise 
på grund af større enheder, ny medicin og teknologi. Udfordringen er, at der sker en skærpelse af 
Kennedy Centrets faglige profil og særlige ekspertise, som skal være udgangspunktet for indgåelse 
af en række forpligtende samarbejdsaftaler, der klart definerer arbejdsdeling m.v. på opgavefelterne: 
patientbehandling, laboratorieanalyser og registre. Videre skal indgås aftaler om forskning, uddan-
nelse og undervisning. 
 
Hertil skal bemærkes, at det er nødvendigt at styrke Kennedy Centrets økonomiske fundering, hvis 
undervisningsopgaven skal løftes, hvortil kommer, at der generelt er behov for styrkelse af institut-
tets økonomiske fundament for at kunne etablere eller opretholde en ”kritisk masse” til sikring af 
konkurrenceevne, kvalitet og synergi. Den stigende konkurrence betyder tillige, at Kennedy 
Centret til stadighed må have fokus på at levere høj kvalitet til lavest mulige omkostninger.  
 
Globaliseringspuljen åbner muligheder for tilskud til opbygning og drift af infrastruktur i form af 
let adgang til datakilder af høj kvalitet, samt mulighed for at få undervisning og vejledning i brugen 
af data til forskning m.v. Kennedy Centrets laboratoriebaserede databanker og synsregistre er alle-
rede i dag unikke og en forudsætning for en stor del af den biomedicinske og genetiske forskning, 
der udføres på Kennedy Centret eller i samarbejde med Kennedy Centret. En yderligere nyttiggørel-
se til gavn for en bredere kreds er oplagt, såfremt den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. 
 
Sundhedsloven stiller krav om, at der anlægges et helhedssyn i patientbehandlingen, og at sund-
hedssektoren skal bidrage til at fremme den sunde livsstil. Denne udfordring bør handskes i forhold 
til patienter/klienter, der har hyppige kontakter til Kennedy Centret. 
 
Endelig vil en landsdækkende elektronisk patientjournal i sig selv stille krav om systematisk og 
relevant kommunikation med den øvrige sundhedssektor, ligesom det sociale system forventer lø-
bende relevant opdatering om deres klienter. En udbygning af Kennedy Centrets elektroniske pati-
entjournal til at håndtere ekstern elektronisk kommunikation er derfor et ”must”.     
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Grundlaget for de strategiske mål 
 
Formål og rammer 
 
Kennedy Centret er i henhold til Lov om Sektorforskning af 5. maj 2004 et selvstændigt sektor-
forskningsinstitut under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller 
synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, 
livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.   
 
Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte 
sygdomme (PKU og alkaptonuri), og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med 
svære synshandicap. 
 
Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myn-
digheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, uni-
versiteter, professionshøjskoler, konferencer m.v. 
 
Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn  
 
Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige 
myndigheder i henhold til gældende regler og love.  
 
Kennedy Centret kan selvstændigt disponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansie-
ret af forskningsråd og fonde og inden for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver 
for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private re-
kvirenter i ind og udland. 
 
Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabe-
ligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overens-
komster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.  
 
Virksomheden 
 
Kennedy Centrets virksomhed omfatter 
 

• Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental 
retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvri-
ge opgaver. 

 
• Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender 

forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om pati-
ent- 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 synshandicap. 
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• Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling 
og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til bruge-
re/patienter. 

 
I strategiplanen er lagt vægt på, at forskningen på sit felt skal være en integreret del af den nationale 
og internationale forskning . 
 
Kennedy Centrets forskning styres af to strategiske hovedkriterier: 1) relevans i forhold til, at forsk-
ningen på sigt skal komme brugere/patienter til gavn og 2) kvalitet på højeste internationale niveau. 
 
Tillige lægges vægt på, at Kennedy Centret løbende fornyer og udvikler de bruger- og patientrelate-
rede opgaver ikke mindst i forhold til bruger/patientgrupper med behov for helhedsorienteret livs-
lang støtte. 
 
Endvidere lægges vægt på at laboratoriets prøvemateriale udnyttes til udvikling af nye analyser ba-
seret på ny viden om metoder og patientgrupper til gavn for diagnostik og forskning. 
 
Endelig lægges vægt på, at Kennedy Centret i dialog med såvel det politiske som administrative 
system som i forhold til andre institutioner og myndigheder løbende udvikler sin formidling og un-
dervisning. 
 
Kennedy Centrets bestyrelse er garant for forskningens uafhængighed og for kvaliteten i opgaveva-
retagelsen. 
 
Ledelse og organisation  
 
Kennedy Centret er omfattet af en resultatkontrakt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I 
Kennedy Centrets ledelse foregår en løbende målretning og opfølgning i forhold til strategi, forsk-
ningsprogram og resultatkontrakt. Personaleledelsen skal understøtte instituttets strategi og fremme 
dynamik, kreativitet, engagement og ansvarlighed for alle grupper af medarbejdere. Kennedy 
Centret er organiseret i afdelinger, der - med udgangspunkt i strategi, mål og økonomiske ressourcer 
- udarbejder årlige handlingsplaner  som led i instituttets mål og rammestyring. 
 
Samarbejde med andre  
 
Kennedy Centret skal være en attraktiv samarbejdspartner for de bedste forsknings-, behandlings- 
og undervisningsmiljøer, der beskæftiger sig med sjældne arvelige syndromer og handicap på om-
rådet mental retardering og synshandicap. 
 
Kennedy Centret samarbejder med andre forskningsmiljøer i ind- og udland via formaliserede sam-
arbejdsprojekter med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af forskningsressourcerne, kvalite-
ten, udviklingen af medarbejdernes kompetencer samt styrkelse af rekrutteringsgrundlaget. 
Kennedy Centret medvirker til forskeruddannelsen gennem at have speciale- og PhD studerende 
 
Kennedy Centret samarbejder med sundhedssektoren (regionerne) via konkrete kliniske samar-
bejdsaftaler for at sikre et samlet optimalt tilbud til oftalmologiske patienter og familier og patienter 
med sjældne arvelige sygdomme og handicap, herunder sammenhængende og integrerede patient-
forløb. Tilsvarende indgås samarbejdsaftaler om laboratoriediagnostik med henblik på sikring af 
områdets udvikling, kvalitet og effektivitet.  
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Kennedy Centret samarbejder med den sociale sektor (VISO og CSH)  i udredning og rådgivning af 
særligt komplicerede sjældne handicap 
 
Kennedy Centret deltager via konkrete aftaler med universiteter, universitetshospitaler og andre 
relevante uddannelsessteder i uddannelse og undervisning af studerende spændende fra prægraduat 
undervisning,  til postgraduat uddannelse herunder speciallægeuddannelsen. 
 
BILAG 1 Oversigt over Strategiske mål, Indsatser og Succesindikatorer 
 
Forskning 
 
Strategiske mål Indsats Succesindikatorer 

1 a:  Kennedy Centret (KC) vil 
udføre biomedicinsk og gene-
tisk grundforskning såvel som 
anvendt forskning med et stra-
tegisk sigte rettet mod større 
indsigt i sygdomsmekanismer, 
bedre rådgivning, diagnostik og 
patientbehandling 

-Løbende fokusering af forsk-
ningsprogrammet 

-Større indsigt i sygdomsmeka-
nismer og nye behandlings- og 
diagnostiske metoder er etable-
ret. Bemandingen af forsk-
ningsprogrammet har en ”kri-
tisk masse”, der sikrer et vist 
aktivitetsniveau på hele pro-
grammet.    

- Tiltrække og fastholde en stab 
af højt kvalificerede forskere. 

-Mindst samme antal artikler og 
citationsindex som i 2006 i for-
hold til antal forskere (VIP). 

-Deltage i internationale og 
danske forskningsprogrammer. 

-Ansøgninger til EU, forsk-
ningsråd og fonde udarbejdes 
løbende. 

-Indgå aftaler om  forsknings-
samarbejde med danske og 
udenlandske forskere, der kan 
bidrage til at fastholde KC’s 
internationale niveau og profil. 

-Konkrete aftaler er indgået. 

-En forskerstab, der omfatter 
udenlandske forskere.   

-Antallet af udenlandske forske-
re på KC er øget. 

1 b:  Kennedy Centrets forsk-
ning skal være på internationalt 
niveau med evne til at tiltrække 
eksterne forskningsmidler, 
udenlandske forskere og forsk-
ningssamarbejde 

-Løbende vedligeholdelse og 
fornyelse af teknologi og appa-
ratur, der understøtter forsknin-
gen. 

-Opdateret teknologi og appara-
tur 
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Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 
 
 
 

Strategiske mål Indsats Succesindikatorer 
-Rådgivnings- og patientforløb 
på KC kvalitetssikres, herunder 
journalføringen.  

-Der er udarbejdet skriftlige kli-
niske standarder for rådgivnings-
og patientforløb, herunder mål 
for ventetider o.l.  

-”Det gode patientforløb” i for-
hold til den øvrige sundhedssek-
tor kortlægges og implementeres.
 

-Understøttet af EPJ er patienten 
via systematisk og relevant 
kommunikation sikret sammen-
hæng og heledssyn på tværs af 
behandlende instanser. 

2 a:  Kennedy Centret tilbyder 
en helhedsorienteret ydelse af 
international standard og et 
sammenhængende patientforløb, 
herunder systematisk, relevant  
kommunikation om klienten med 
den øvrige sundhedssektor og det 
sociale system. 

-Principper for form og indhold 
vedrørende kontakt til det sociale 
system implementeres 

-Der er udarbejdet skriftlige an-
visninger, der sikrer, at relevante 
diagnostiske oplysninger m.v. 
med patientens/klientens sam-
tykke, tilgår det sociale system, 
såfremt de kan bidrage til bedre 
sagsbehandling til gavn for pati-
enten/klienten. 

Bl.a. i forbindelse med Sund-
hedsstyrelsens landsdækkende 
specialeplanlægning  i oftalmo-
logi arbejdes for opretholdelse af 
landsdækkende funktioner på 
områderne pædiatrisk oftalmolo-
gi, genetisk oftalmologi med 
særlig vægt på nethindens syg-
domme, elektrofysiologi og op-
tisk rehabilitering. 

-For øjenpatienter er udarbejdet 
fortegnelse samt opgaveporteføl-
je over hvilke grupper af patien-
ter, der er KC’s speciale med 
focus på sjældne arvelige øjen-
sygdomme og synshandicap, 
hvori indgår et antal centrale 
landsdækkende ekspertfunktio-
ner. 

-I Sundhedsstyrelsens landsdæk-
kende specialeplanlægning i kli-
nisk genetik arbejdes for opret-
holdelse af KC’s landsdækkende 
funktion i forbindelse med diæt-
behandling af de medfødte syg-
domme PKU og Alkaptonuri. 

-KC er den eneste institution i 
Danmark, der varetager diætbe-
handling af mennesker med PKU 
og Alkaptonuri 

2 b: Kennedy Centrets bruger- 
og patientmålgrupper skal være 
veldefinerede i forhold til den 
øvrige sundhedssektor, og der 
skal indgås samarbejdsaftaler om 
opgavevaretagelsen. 
 

-Arbejde for opretholdelse af 
landsdækkende funktion vedrø-
rende diagnostik, behandling og 
rådgivning vedr. medfødte han-
dicap specielt mental retardering.

-KC indgår i den landsdækkende 
specialeplanlægning vedrørende 
klinisk genetik og der er en klar 
opgaveportefølje for KC 
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 -KC’s opgavevaretagelse indgår i 
Region Hovedstadens speciale-
planlægning og fremgår af sam-
arbejdsaftaler med Region Ho-
vedstaden og øvrige regioner. 

-KC’s opgaveportefølje er af-
grænset og sikret i forhold til den 
øvrige sundhedssektor. 

-Rapport, der belyser levevilkår, 
uddannelse og erhverv for diæt-
behandlede mennesker med 
PKU. Resultaterne indgår om 
muligt i udenlandske sammen-
ligninger. Der foreligger skriftli-
ge tjeklister for diætvejledning 
for forskellige alderstrin.  

 Behandlingsresultater skal være 
mindst lige så gode som i andre 
vestlige lande. 

- Der foreligger en vurdering af, 
om kognitive færdigheder på 
fastlagte alderstrin svarer til 
normerne for andre danske børn.   

-Børnene skal på kognitive prø-
ver opnå resultater svarende til 
normen for alderen. 

- Mindst 50% af voksne skal 
fastholdes i diætbehandling bl.a. 
via behandling med LNAA. 

- Resultatet af behandlingen er, 
at mennesker med PKU kan leve 
et normalt liv. 

-Mindst 90% af kvinder med 
PKU er på konceptionstidspunk-
tet på graviditetsdiæt og det rela-
tive antal skal være det højeste i 
verden. Der foreligger skriftlige 
tjeklister for diætvejledning 

-Virkningen af behandlingen er, 
at kvinder med PKU føder raske 
børn. 

-Øjenklinikkens patienter får 
præcise diagnoser og relevante 
tilbud om synsunderstøttende 
hjælpemidler. 

-Kvaliteten i øjenklinikkens ker-
nefunktioner svarer til ”best 
practice”   

-Øjenklinikken  bidrager til 
”state-of-the-art” udredninger og 
har en høj andel accepterede di-
agnoser ved ekstern audit. 

-Metoder til dokumentation er 
udviklet og taget i brug. 

2 c:  Kennedy Centret skal på 
veldefinerede felter være et for-
billede for, hvordan opgavevare-
tagelsen udvikles og praktiseres 
på baggrund af viden fra forsk-
ning, laboratorie- og registerana-
lyser samt ”best practice” i pati-
entbehandlingen 

-Effekten af Øjenklinikkens opti-
ske rehabilitering dokumenteres 
f. eks. ved opgørelse af erhvervs-
sager, opgørelser over henven-
delser til synsregistret mm. 

-Brug af hjælpemidler udleveret 
af Øjenklinikken skal forbedre 
levekår og beskæftigelsesmulig-
heder for synshandicappede. 

3d:  Kennedy Centret skal yde en 
sundhedsfremmende indsats, der 
understøtter en sund livsform 
over for klienter med brug for 
livslang støtte og andre klienter, 
der regelmæssigt modtager råd-
givning og anden bistand. 

-Udvalgte målgrupper og et kon-
cept for sundhedssamtaler, incl. 
plan for evaluering, er grundlaget 
for aktiviteten. 

-Klienter med brug for livslang 
støtte og andre klienter, der re-
gelmæssigt modtager rådgivning  
profiterer af, at KISØ understøt-
ter en sund livsstil.   



- 11 - 

Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre 
 

Strategiske mål Indsats Succesindikatorer 
-Deltager i alle relevante inter-
nationale kvalitetssikringspro-
grammer. 

-På en skala fra 1-10 placerer 
laboratoriet sig mindst på et 9-
tal. 

-Indførelse af et kvalitetssystem 
inkl. udarbejdelse af kvalitets-
håndbog. 

-Kvalitetssikret efter ISO 17025
i 2010 

-I dialog med forskerstaben, 
læger og evt. brugere udarbej-
des en overordnet plan for ud-
vikling af nye analyser, herun-
der tids- og evalueringsplan. 

-Fortsat fokusering og udvikling 
af analyseprogram. 

-Plan, incl. tidslinie med marke-
ring af nødvendige tiltag bl.a. 
med anvendelse af LEAN . 

-Nye analyser er implementeret 
og arbejdsgange rationaliseret. 

-Differentierede svartider, der 
mindst matcher de bedste i 
Danmark. 

-Konkurrencedygtige svartider 
udmeldes på hjemmesiden. 

-Fastholde indsats i forhold til 
sjældne diagnoser, som har 
forskningsinteresse. 

-Bæredygtig forretningsmodel, 
der tilgodeser forskningsinteres-
ser, er udviklet. 

3 a: Kennedy Centrets diagno-
stiske laboratorium skal være 
kendt for høj kvalitet, effektivi-
tet og nyeste analysemetoder. 
Analyseudviklingen skal være i 
front på områderne diagnostik 
og forebyggelse af genetiske 
årsager til mental retardering og 
synshandicap. 

-Apparatur og teknologi skal 
være i front af udviklingen. 

-Løbende vedligeholdelse og 
fornyelse af apparatur og tekno-
logi, der sikrer kvalitet og  kon-
kurrencedygtighed. 

-Politik for opbevaring af pati-
entprøver, incl. DNA og ampul-
ler fra patientceller skal tilgode-
se forskningen. Materialet er  
elektronisk registreret i formali-
serede registre - i videst muligt 
omfang i EPJ via et stregkode-
system. 

-Biobanker, incl. øjenbiobanken 
har optimale opbevaringssteder 
i forhold til materialet og er 
teknologisk opdaterede. 

-Udvikling af metoder til sik-
ring af  opdaterede og validere-
de data i samarbejde med for-
skere og læger samt implemen-
tering af disse. 

-Databanker skal være opdate-
rede, kvalitetssikrede og tilgæn-
gelige. 

3 b: Kennedy Centrets laborato-
riebaserede bio- og databanker 
samt synsregistre skal oparbej-
des og vedligeholdes på et in-
ternationalt kvalitetsniveau, der 
gør dem unikke og anvendelige 
for forskning rådgivning og 
behandling. 

-Kvaliteten af laboratorieydel-
serne måles ved international 
benchmarking 

-Aktiv partner i UK-NEQAS’ 
evalueringsrunder. 
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 -Fortsat udvikling af Websyn. -Plan for implementering er 
lavet og gennemført. Websyn 
har skiftet status fra udviklings-
projekt til driftsopgave. 

-Der oprettes en eksternt finan-
sieret, formålsbestemt organisa-
tion for operatørrollen vedrø-
rende opbevaring og formidling 
af data. 

-Organisation med KC som 
ansvarlig for ledelse og faglig 
udvikling er etableret og globa-
liseringspuljen er søgt om fi-
nansiering af opbygning og drift 
af infrastruktur. 

3 c: Kennedy Centret skal som 
national operatør bidrage til at 
styrke grundlaget for genetisk 
forskning på områderne mental 
retardering og synshandicap 
baseret på Kennedy Centrets 
bio- og databanker samt lands-
dækkende registre vedrørende 
synshandicap. 

-Der nedsættes en bestyrelse til 
udvikling af en national øjen-
biobank, bl.a.i kombination 
med Dansk Familiearkiv. 

-Bestyrelse med bred repræsen-
tation af interessenter er nedsat, 
organisation og finansiering er 
fastlagt. 
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Undervisning, rådgivning og vidensformidling 
 

Strategiske mål Indsats Succesindikatorer 
-Samarbejdsaftaler med KU og 
Københavns universitetshospi-
tal om præ- og postgraduate 
uddannelser. 

-Der er indgået formelle samar-
bejdsaftaler, der tilfører ressour-
cer, således at forskning og an-
dre opgaver ikke reduceres. 

-Deltagelse i specialistuddan-
nelse på professionshøjskoler. 

-Formelle aftaler om bidrag til 
uddannelse af boianalytikere, 
diætister m.fl. er indgået. 

4 a: Kennedy Centret skal inden 
for sit felt i samarbejde med 
universiteter og andre undervis-
ningsmiljøer bidrage aktivt til 
styrkelse af undervisning og 
uddannelse. 

-Deltagelse i efteruddannelse af 
optikere 

-Øjenklinikken udbyder kurser i 
avanceret optik. 

-Udvikle funktioner som sikrer, 
at KC’s ekspertviden kan an-
vendes af relevante myndighe-
der. 

-I samarbejde med relevante 
myndigheder udarbejdes en plan 
for generel og konkret formid-
ling. 

4 b: Kennedy Centret skal ak-
tivt stille sin ekspertise til rå-
dighed gennem målrettet, til-
gængelig og relevant formidling 
over for myndigheder, herunder 
VISO og CSH, for at tilgodese 
deres behov for viden om små 
handicapgrupper med særligt 
komplicerede problemer. 

-Udvikle formidlingsopgaven 
vedr. ekspertviden om sjældne 
syndromer og komplicerede 
synshandicap over for VISO og 
CSH. 

-Samarbejdsaftale med VISO og 
CSH er indgået 

4 c: Kennedy Centret skal yde 
målrettet, tilgængelig og rele-
vant formidling til brugere, på-
rørende og patientforeninger. 

-I samarbejde med brugere på-
rørende og patientforeninger  
afdækkes formidlingsbehovet 
og plan herfor udarbejdes. 

-Formidlings- og implemente-
rings strategi er udarbejdet. 
Hjemmesiden er aktivt inddraget 
i processen.   

-Der skal opbygges et videncen-
ter for udvalgte sjældne syndro-
mer og synshandicap. 

-Opgaven er afgrænset og vi-
dencentrets igangsætning er 
finansieret, fx. af fonde el. sats-
puljen. 

-Forskningsresultater og eks-
pertviden skal  formidles via et 
bredt spekter af formidlingska-
naler såvel  i forhold til forsk-
ningsverdenen som den brede 
offentlighed. 
 

-En formidlingsstrategi, der 
omfatter såvel forskningsartik-
ler, som mere populærviden-
skabelige artikler og andre for-
midlingsaktiviteter på dansk og 
engelsk er udarbejdet. Hjemme-
siden skal afspejle formidlings-
strategien. 

4 d:  Kennedy centret skal gene-
rere et enestående nationalt og 
internationalt center for viden 
om genetiske årsager til sjældne 
arvelige handicap med mental 
retardering og/eller synshandi-
cap. 

-Forskningsresultater og eks-
pertviden skal stilles til rådighed 
via medarbejdernes deltagelse i 
bedømmelsesudvalg, referees,  
råd, nævn o.l. 

-De årlige afrapporteringer viser 
bred og relevant deltagelse. 
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Den samlede virksomhed 
 

Strategiske mål Indsats Succesindikatorer 
-Værdigrundlag for KC. -KC’s værdigrundlag er udar-

bejdet og retningsgivende i dag-
ligdagen. 

-Lederudvikling med fokus på 
kodeks for god offentlig tople-
delse, KC’s værdier, foran-
dringsledelse og coaching. 

-Lederudvikling - såvel indivi-
duel som i chefgruppen - samt 
ledelsesevaluering 2 gange i 
perioden er gennemført. 

-Entydig organisations- og le-
delsesstruktur, der understøtter 
de strategiske mål. 

-Implementering af ny struktur, 
herunder i administrationen er 
sket. 

-Funktions og stillingsbeskri-
velser, der afspejler organisati-
onen. 

-Funktions- og stillingsbeskri-
velser er udarbejdet. 

-Kompetenceudviklingsplaner, 
der understøtter de strategiske 
mål. 

-Kompetenceudviklingsplan for 
den enkelte afdeling er udarbej-
det og er styrende for rekrutte-
ring og kompetenceudvikling af 
medarbejdere. 

-Fastholde og styrke KC som 
attraktiv arbejdsplads. 

-Personalepolitik, arbejdsmiljø 
og sundhedsfremmende initiati-
ver har bidraget til større trivsel 
og mindre sygefravær, hvilket 
dokumenteres statistisk og via 
trivselsundersøgelser 
2 gange i perioden. 

-Sikre, at EPJ skaber størst mu-
lig værdi for KC. 

-Arbejdsgange og processer er 
forbedret og effektiviseret som 
følge af EPJ 

-Styrke det økonomiske funda-
ment via indtægtsdækket virk-
somhed. 

-”Task-force” etableret med 
henblik på løbende udvikling og 
overvågning af den indtægts-
dækkede virksomhed. 

5 a: Kennedy Centret vil styrke 
sin faglige og opgavemæssige 
profil, kvalitet og service samt 
fortsætte forbedring og effekti-
visering af alle processer i virk-
somheden 

-Kvalitetsudvikling i alle dele af 
organisationen. 

-Kvaliteten er øget via kvali-
tetsudvikling på baggrund af 
standarder, systematisk registre-
ring af afvigelser, ”bench-
marking” mv. samt målinger af 
ventetid, svartid og brugertil-
fredshed. 
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 -Der er de relevante sikkerheds-
politikker i alle dele af organi-
sationen 

-Sikkerhedspolitikker for IT, 
lab. m.v.er udarbejdet og kend-
te. 

5 b:  Kennedy Centret vil ud-
vikle og styrke sin ekspertise og 
opgavevaretagelse gennem øget 
synergi mellem forskning, labo-
ratorie- og registeranalyser samt 
patientbehandling.  

-Forbedre synergien mellem 
KC’s enkelte områder 

-Den helhedsorienterede indsats  
er formaliseret via planer for 
systematisk dialog og samar-
bejde mellem de enkelte kom-
ponenter. 
-Synergien mellem indsatsom-
råderne øjengenetik og patient-
behandling er synliggjort. 
-Tværgående projekter og kon-
ferencer er etableret. 

 


