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1. Indledning 
 
 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik er en sektorforskningsinstitution under  
Socialministeriet med formålet at 
 

• Drive forskning på højeste internationale niveau  

• Rådgive og formidle i forhold til det omgivende samfund  

• Varetage myndighedsopgaver, herunder registrering 

• Varetage driftsopgaver, herunder patientorienteret diagnostik, rådgiv-
ning og behandling 

 
Vores kerneområder og kerneydelser er 
 

• Diætbehandling og rådgivning af personer med PKU, en medfødt stof-
skiftesygdom 

• Højt specialiseret optisk-medicinsk diagnostik/forebyggelse/behandling 
af mennesker med synshandicap 

• Registrering af patienter med synshandicap 

• Rådgivning af familier, social- og sundhedssektoren i forbindelse med 
arvelige sygdomme 

• Opsamling af viden, formidling, undervisning og forskning vedrørende 
handicap med mental retardering, samt vedrørende synshandicap. De 
alvorlige og sjældne arvelige sygdomme og handicap er i fokus. 

• Højt specialiserede laboratorieanalyser, herunder biokemiske-, DNA- og 
kromosomanalyser  

 
Vore værdigrundlag indebærer integration af de forskellige indsatsområder så insti-
tutionen kan fremstå som forbillede for hvordan man varetager en gruppe patien-
ter/klienter med behov for livslang støtte på grund af medfødt handicap, herunder 
varetager den nødvendige kvalitetsudvikling og vidensopsamling. 
Helhedsorienteret indsats er et nøgleord, samtidig med at vi ønsker at være kendt 
for socialt engageret, effektivt og serviceorienteret arbejde. 
 
Institutionens forskning skal leve op til krav om kvalitet i forskningen, uafhængig-
hed og troværdighed, hvilket bl.a. sikres gennem forskningsmidler opnået i fri kon-
kurrence, internationalt samarbejde samt peer-reviewed publikationer. 
 
Resultatkontrakt, bestyrelse og ledelse 
 
Resultatkontrakten er et styringsredskab, der fastlægger hvilke opgaver der skal 
udføres. Resultatkontrakten for 2005-2008 kan ses på hjemmesiden 
www.kisoe.org, hvor også årsrapporten 2004 kan ses med økonomi, regnskab og 
målafrapportering. 
 
Institutionen ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning 
fremgår efterfølgende. 

 
Daglig ledelse varetages af direktør Karen Brøndum-Nielsen, prof., dr. med. 
i samarbejde med chefgruppen: 
 



 4

• Martin Kjær Nielsen, økonomi og administrationschef 

• Nina Horn, laboratoriechef, lic.pharm., dr.med., Medicinsk-genetisk lab. 

• Thomas G. Jensen, forskningschef, professor, dr.med.  

• Jytte Bieber Nielsen, overlæge, dr.med., Center for PKU behandling 

• Hanne Jensen, klinikchef, dr.med., Øjenklinikken 

 
På de følgende sider præsenteres de væsentligste aktiviteter og forskningsresulta-
ter for 2004, såvel fra driftsopgaver som de forskningsmæssige projekter.  
 
Året 2004 blev et travlt år for alle medarbejdere, idet en finanslovsbevilling i marts 
2004 har gjort det muligt at opføre et nyt domicil for den samlede institution, der 
siden fusionen i 2003 har haft til huse på to adresser, Rymarksvej, Hellerup og Gl. 
Landevej i Glostrup, men med bevillingen er samlokalisering i Glostrup muliggjort i 
2007. 
Trods mange ”ekstra” opgaver er det lykkedes at holde aktivitetsniveauet højt. På 
forskningssiden kan det således noteres at der er publiceret i alt 37 videnskabelige 
artikler med medforfatterskab(er) af 16 lægelige/akademiske medarbejdere. Afde-
lingernes arbejde med kvalitetsudvikling til gavn for patienter er markant. Samtidig 
vidner alle medarbejderes deltagelse i videre- og efteruddannelse samt aktiv delta-
gelse i møder og kongresser om engagement og vilje til kompetenceudvikling.  
 
Beretningens målgruppe er først og fremmest vores samarbejdspartnere, og da de 
også tæller patientforeninger har vi prøvet at gøre indholdet mere tilgængeligt ved 
ordforklaringer af fagudtryk. 
 
 
 

Karen Brøndum-Nielsen  
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens sammensætning 
 

• Jens Kristian Gøtrik, Formand, Medicinaldirektør, udpeget af Socialmi-
nisteriet 

• Marianne Schwartz, Professor, laboratorieleder, lic.scient., indstillet af 
Det Strategiske Forskningsråd 

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

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

• Kitt Boel, Psykolog, indstillet af LEV 
• Morten Bang, M Sc. Flight Test, EBA. E.S.PKU rep., indstillet af PKU 

Foreningen for Danmark 
• ?, afventer indstilling fra Dansk Blindesamfund 
• Lars Henriksen, Afdelingschef, indstillet af Amtsrådsforeningen 
• Erik Kann, Akademisk medarbejder, indstillet af Kennedy Instituttet - 

Statens Øjenklinik (medarbejderrepræsentant) 
• Frode Svendsen, Tilforordnet, Souschef, udpeget af Socialministeriet 
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2.  Ordforklaringer 
 
Albinisme: arvelig sygdom med manglende pigment i hud, hår og iris (regnbuehinde). Pati-

enterne er derfor meget lyse. 

BH4: tetrahydrobiopterin, et coenzym (hjælpeenzym) til PAH.  

CGH: (comparativ genomisk hybridisering) ny kromosomteknik der kan påvise meget små 
kromosomubalancer på blod- eller vævsprøve fra patienter. DNA fra patient og normal 
kontrol mærkes med hvert sit farvestof og bindes til normale kromosomer. For meget 
eller for lidt genetisk materiale i patientprøven vil afsløres ved forskydning mellem far-
vestofferne ved aflæsningen.  

Cytogenetik: kromosomer, kromosomanalyse.  

DHPLC: (eng: denaturing high performance liquid chromatography) Laboratoriemetode til at 
påvise mutationer. 

Dopamin: signalstof i nerveceller. 

Fragilt X syndrom: Mentalt retarderingssyndrom som skyldes genfejl (i FMR1) på X-
kromosomet. 

Katarakt: grå stær. 

Keratokonus: spids hornhinde. 

Makuladegeneration: nethindelidelse, der rammer den gule plet. 

Marfan syndrom: Arvelig sygdom med øget legemsvækst samt udposning på legemspuls-
åre og løse linser i øjet. 

Menkes sygdom: arvelig mentalt retarderingssyndrom hos drenge som skyldes genfejl (i 
ATP7A) på X-kromosomet. 

Mitokondriesygdomme: sygdomme i energistofskiftet. Mitokondrier er små organeller, der 
fungerer som cellernes energifabrikker.  

MLPA (eng: multiplex ligation dependent probe amplification). Laboratoriemetode til at påvi-
se ubalancer i det genetiske materiale.  

Myopi: nærsynethed. 

Nystagmus: øjenuro 

Optikusatrofi: synsnervesvind. 

PCR (eng: polymerase chain reaction) En laboratoriemetode til at opformere dna så det kan 
anvendes til analyser. 

PKU: phenylketonuri, en arvelig stofskiftesygdom med et defekt enzym (phenylalaninhydro-
xylase, forkortet PAH) som gør at phenylalanin ikke kan omsættes til tyrosin. Medfører 
ubehandlet mental retardering. 

Phenylalanin: (forkortet phe) aminosyre, en byggesten i proteiner. 

Prænatal diagnostik: fosterdiagnostik, f eks ved analyse af moderkage- eller fostervands-
prøve. 

Refraktionsanomali: brydningsfejl. 

Retina: nethinde. 

Retinitis pigmentosa: nethindelidelse, der rammer nethindens lysopfattende celler og som 
bl.a. kan medføre synsfeltindskrænkning. 

Retinopathy of prematurity: (forkortet ROP) forandringer i nethinden der skyldes ændrin-
ger i umodne blodkar delvis som følge af iltbehandling hos for tidligt fødte børn. 

Telomerase: enzym i cellerne som opbygger telomererne, som er dna sekvenser i kromo-
somernes ender, som er vigtige for kromosomernes stabilitet og evne til at dele sig.  

Tyrosin: aminosyre. 
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3.  KISØ's forskning i 2004 
  
Institutionen publicerede i alt 37 videnskabelige artikler. 16 læger/akademiske 
medarbejdere tegner sig for medforfatterskab(er). Dette kan ses som udtryk for en 
høj produktivitet. En stor andel (ca. 40%) af publikationerne blev udført i internati-
onalt samarbejde, og tidsskriftsartiklerne havde en gennemsnitlige "impact factor" 
på 2,9 hvilket er tilfredsstillende.  
 
To PhD studerende havde i 2004 hovedarbejdssted på institutionen og medarbejde-
re fra institutionen var herudover vejledere for 8 eksterne PhD studerende. To 
medarbejdere forsvarede i 2004 doktorafhandlinger. 
 
Forskningen fordeler sig i 5 områder: 
 
 
3.1. PKU og beslægtede tilstande 
 
Der forskes i defekt omdannelse af phenylalanin til tyrosin (hvilket kan medføre 
PKU), og til dopamin (hvilket bl.a. kan medføre en form for parkinsonisme).  
 
Kliniske forskningsprojekter i PKU centeret 2004 
 
Store neutrale aminosyrer, LNAA 
 
Afdelingen har gennem mange år behandlet en del unge og voksne med PKU med 
LNAA i tabletform i kombination med en diæt med en mere moderat proteinrestrik-
tion. Disse aminosyrer konkurrerer med phenylalanin, phe, om passage over blod-
hjerne-barrieren, hvorved koncentrationen af phe i hjernen mindskes.  
Der er nu udviklet tabletter med en sammensætning, der er optimeret med hensyn 
til konkurrencen om optagelse. Laboratorieforsøg har vist, at tabletterne også kan 
mindske optagelsen af phe fra tarmen og derved nedsætte phe både i blod og hjer-
ne. 
Fem voksne med PKU, der i forvejen var i behandling med de oprindelige tabletter 
(ca. ½ tablet/kg legemsvægt/dag), indgik i afprøvningen af de nye tabletter, der 
løb over 2 uger. Hos 4 af patienterne opnåedes en fald på 15-20 % i S-phe. Tilsva-
rende afprøvning er foretaget i USA, Rusland og Ukraine. Denne undersøgelse er 
foreløbigt offentliggjort ved en international forskerkongres i Paris (SSIEM 2005). 
 
Undersøgelse af B12 vitamin hos voksne med PKU 
 
Ved den traditionelle PKU-diæt er proteinerstatningerne sædvanligvis tilsat vitami-
ner og mineraler. Hvis der ikke indtages en traditionel proteinerstatning, er der en 
risiko for opståen af B12-mangel. Det skyldes, at patienterne ofte spiser begrænset 
af de proteinrige kilder til B12, fordi de ikke som børn blev vænnet til smagen af 
kød, fisk, æg og mælkeprodukter. I projektet deltog 31 voksne PKU patienter. 
Det viste sig, at en stor del (39%) havde utilstrækkeligt indtag af B12 og de fleste 
(71%) indtog ikke tilstrækkeligt af vitamin B6. Ud fra blod-analyserne havde adskil-
lige patienter så lavt niveau af B12 vitamin, at de efterfølgende blev sat i behand-
ling med B12. Undersøgelserne viste således, at voksne med PKU, der ikke følger 
den traditionelle diæt, bør have tilskud af B6- og B12-vitaminer. Undersøgelsen 
publiceres i det internationale tidsskrift Journal of Inherited Metabolic Disease. 
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BH4 undersøgelse 
 
Forskere fra KISØ var med til at vurdere brugen af tabletbehandling med BH4 til 
behandling af PKU. I artiklen Biopterin responsive phenylalanine hydroxylase defi-
ciency blev det vist, at PKU patienter med flere forskellige typer af PAH mutationer 
end man skulle forvente udfra viden om, hvor BH4 binder sig til enzymet, med for-
del kan behandles med BH4. Der er tale om et helt nyt behandlingsprincip, idet pa-
tienten ikke behøver at følge streng diæt som tidligere, idet indtagelse af cofakto-
ren BH4 kan nedbringe phenylalanin koncentrationen.  
Som følge af denne og andre lignende artikler blev Lægemiddelstyrelsen i 2004 
ansøgt om tilladelse til at foretage et kontrolleret klinisk behandlingsforsøg med 
BH4 på KISØ. 
 
3.2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og autisme 
 
I dette forskningsprogram udvikles ny viden vedrørende mentale retarderingssyn-
dromer, der kan bidrage til en bedre forståelse af årsager til medfødte handicap og 
abnorm fosterudvikling.  
 
I artiklen A comparison of different metaphase CGH methods for the detection of 
cryptic chromosome aberrations of defined size beskrives en forbedret CGH (com-
parativ genomisk hybridisering) metode med en opløsning på 2-3 Mb, som kan 
bruges til at påvise ganske små kromosomale ubalancer, dog noget afhængigt af 
den kromosomale region.  
 
Artiklen: Screening of the ARX gene in 682 retarded males vedrører betydningen af 
homeobox genet ARX for mental retardering. Tidligere studier tydede på, at mutati-
oner i dette gen er en lige så hyppig årsag til mental retardering som Fragilt X, men 
artiklen viser, at dette ikke er tilfældet i danske patienter. Resultaterne blev kom-
menteret i en oversigt i samme nr. af Eur J Hum Genet og er blevet bekræftet i 
andre europæiske undersøgelser. 
 
3.3. Synshandicap, klinik og molekylærgenetik 
 
Målsætningen her er at udvikle ny viden om øjensygdomme, herunder især arvelige 
øjensygdomme, for at kunne tilbyde forbedret rådgivning og behandling.  
 
I 2004 blev der publiceret artikler vedrørende en lang række øjensygdomme, fx 
Surveillance for retinopathy of prematurity som konkluderer at de fremskridt der 
hidtil er sket for at forhindre præmaturitets retinopati (ROP) har nået et plateau. 
Der er endvidere flere artikler om epidemiologi og årsagsforhold ved congenit cata-
ract f eks A nation-wide Danish study of 1027 cases of congenital cataracts. Endvi-
dere artikler om genetiske analyser af Lebers optikusatrofi, okulær albinisme, X-
bundet myopi, samt oftalmologiske aspekter af Marfans syndrom. 
 
3.4. Kobber- og energistofskiftet 
 
Denne forskning omhandler fejl i omsætningen af metaller (især kobber) med hen-
blik på betydningen for sygdomsudvikling. Desuden udvikles ny viden om cellernes 
dannelse af energi ved identifikation og analyse af gener og ved etablering af me-
toder til forbedret diagnostik og rådgivning.  
 
Som eksempel på denne forskning kan nævnes, at der i 2004 blev publiceret 2 
oversigtsartikler om Menkes sygdom, og i artiklerne Variable clinical expression of 
an identical mutation in the ATP7A gene for Menkes disease/occipital horn syndro-
me in three affected males in a single family og Early development of occipital 
horns in a classical Menkes patient beskrives usædvanlige kliniske varianter af syg-
dommen nærmere. 
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3.5. Genterapiforskning 
 
Igangværende projekter omhandler udvikling af nye metoder til genoverførsel og 
gen-reparation, og undersøgelser af potentialet heraf til behandling af neuro-
degeneration, retina-degeneration og stofskiftesygdomme, der medfører mental 
retardering.  
 
I 2004 blev doktorafhandlingen Gene transfer into human epidermis as an experi-
mental model for somatic gene therapy forsvaret, to oversigtsartikler vedr. huden 
som målorgan for genterapi blev publiceret, og i artiklen: Adult human mesenchy-
mal stem cell as a target for neoplastic transformation vises, at telomerase-
immortaliserede stamceller fra knoglemarven, efter lang tid i kultur (flere år) trans-
formeres til cancerceller. 
 
 
 
4.  Center for PKU behandling 
  
Centeret har landsfunktion idet alle nyfødte børn som findes positive for PKU ved 
screeningen på hælblod henvises til KISØ. Statens Seruminstitut foretager scree-
ningsanalysen med måling af phenylalanin som er forhøjet ved PKU. 
Diætbehandling af PKU er en af KISØs driftsopgaver. 
Gennemsnitligt fødes 6-8 børn med forhøjet phenylalanin i Danmark. Ikke alle viser 
sig at være behandlingskrævende  
Centeret varetager p.t. behandling og kontrol af i alt 220 patienter. 
 
Tabel 1 
   

2004 

Ernæringsvejledninger 364 

Psykologvurderinger 70 

Lægeundersøgelser 269   

Antal phenylalanin og  
tyrosin analyser 

3.637 

 
 
Fra behandlingen – effektivisering og standardisering 
 
PKU-familierne har ret til at få udgifter til diætens specialprodukter betalt af hjem-
kommunen. Tidligere blev udgifterne til disse lavprotein-produkter beregnet af af-
delingens ernæringsenhed en gang årligt i forbindelse med en ambulant kontrol. Da 
der blev brugt uforholdsmæssig megen tid på dette, besluttede vi i 2004 at indføre 
standardmerudgifter, der primært baseres på patienternes alder. Dette har givet bed-
re tid for den egentlige kostvejledning til både patienters og personales tilfredshed. 
Der er blevet udfærdiget retningslinier for ordinering af aminosyretilskud til børn og 
voksne med PKU, således at det samlede proteinindtag fra kost og tilskud er stan-
dardiseret i forhold til patientens alder. 
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Graviditet 
 
Mange voksne kvinder med PKU ønsker at få børn. For at undgå at der opstår hjer-
neskade hos fosteret skal kvinden holde en streng diæt, der indledes før befrugt-
ningen. Med henblik på at bedre vejledningen og få et bedre overblik over hvad der 
skal ske efter den indledende kontrol har vi oprettet kronologiske checklister. Pati-
enternes praktiserende læge anmodes om, at stå for blodprøvetagninger og hen-
visning til relevante skanninger. Det etablerede behandlingsregi fungerer fint og der 
blev således i 2004 blev født 4 normale børn af 4 kvinder med PKU, der havde væ-
ret på graviditetsdiæt fra før konceptionen. 
 
Sent fundne/ubehandlede PKU patienter 
 
I et afsluttet projekt fra Kennedy Instituttet blev 19 voksne, ubehandlede PKU pati-
enter behandlet med store neutrale aminosyre, LNAA hvilket havde en positiv effekt 
på størstedelen af patienterne (artikel accepteret til publikation af Acta Paediatica). 
Efterfølgende er der åbnet mulighed for generel behandling af denne patientgruppe 
mod en relativt beskeden egenbetaling. Da vi er det eneste sted i landet med spe-
cialkendskab til PKU, har behandlingsmuligheden, naturligt nok, efterfølgende med-
ført et øget antal henvendelser til afdelingen. Henvendelserne drejer sig bl.a. om 
korrekt kostsammensætning, korrekt dosering af tabletterne, blodprøvetagning 
samt ønske om kontrolbesøg på instituttet. Disse ønsker imødekommes i vid ud-
strækning.  
  
Ombygning og tilbygning i PKU centeret 
 
PKU familierne er faldet godt til i de ombyggede lokaler, der blev taget i brug i slut-
ningen af 2003 og som indebærer forbedrede overnatnings- og instruktionskøkken-
faciliteter.  
 
I fire uger i juni-juli var centeret vært for 25 børn med PKU på kursusophold i 1 
uge. Det er af meget stor betydning for børnene at være sammen med andre på 
samme alder, der ligesom de selv skal leve med den specielle diæt og drikke ami-
nosyrer til hvert måltid. Da sygdommen er relativt sjælden, kender de fleste børn 
ikke andre med PKU og der er erfaring for, at der dannes stabile venskaber under 
opholdene. 
 
Rotary, Brøndby, donerede i 2004 en legeplads til brug for børnene med PKU og 
deres søskende. Legepladsen indrettes når byggeriet af det nye domicil er så frem-
skredent, at indretningen ikke vil kollidere med byggeaktiviteterne.  
 
Besøg fra udlandet 
 
15. – 16. marts 2004: Besøg fra Norge bestående af to PKU-behandlere fra 
Rikshospitalet i Oslo samt 5 personer fra bestyrelsen for den Norske PKU-Forening. 
Der blev udvekslet erfaringer og aftalt et videre samarbejde. 
 
25. – 30. august 2004: Besøg af to kinesiske læger fra ” China-Japan Friendship 
Hospital” i Beijing, hvor de har 660 patienter med forhøjet phe. Pga. begrænsede 
ressourcer er kun en brøkdel af patienterne i behandling.  
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5.  Genetisk rådgivning og udredning 
 
Behovet for genetisk rådgivning er stigende i takt med de øgede muligheder for 
gentestning og risikovurdering. Rådgivningen er ydet til 300 patienter/familier i 
2004. Den største stigning er inden for onkogenetisk rådgivning (familiære cancer-
sygdomme)) Til sammenligning var der i 2001 140 rådgivningssager, hvilket illu-
strerer den markante stigning på få år. Den øgede rådgivning betyder at de lægeli-
ge ressourcer i stort omfang beslaglægges hertil, hvorfor forskningsprojekter får 
lavere prioritering i lægegruppen. 
Institutionens ekspertise efterspørges ved udredning af udviklingshæmmede børn. 
Vi får tilsendt fotos og sygehistorier af uafklarede patienter med henblik vores for-
slag til videre udredning. Internationale syndromdatabaser er her en stor hjælp til 
at finde frem til et sjældent syndrom. Udviklingen af de diagnostiske metoder i la-
boratoriet betyder at ganske små kromosomubalancer kan diagnosticeres ved hjælp 
af CGH (comparativ genomisk hybridisering) og multisubtelomeranalyser, hvilket 
har betydet at en større andel af børnene får en diagnose. Men stadig er der mange 
børn med udviklingshæmning som ikke har en årsags-diagnose. Internationale op-
gørelser og erfaringer har anslået at op til halvdelen af børnene er udiagnosticere-
de. Derfor er der behov for yderligere forskning, ligesom vi skal blive bedre til at 
stille de sjældne diagnoser.  
Institutionens EU-finansierede samarbejde med Orphanet (et europæisk informati-
onsnetværk) betyder at der kan trækkes på den samlede ekspertise vedrørende 
sjældne handicap i det europæiske rum hvilket kan bidrage til forbedring for patien-
terne og deres familier. 
 
 
 
6.  Medicinsk genetisk Laboratorium 
 
Laboratorieanalyser udføres i forbindelse med kontrol af behandlingen af PKU, i 
indtægtsdækket virksomhed som diagnostiske analyser af genetiske sygdomme, 
fosterdiagnostik mm. 
Endvidere udføres adskillige analyser som led i den molekylærbiologiske forsk-
ningsvirksomhed. 
En godkendt biobank med DNA prøver fra patienter med sjældne arvelige øjensyg-
domme er under opbygning. 
 
Det samlede antal diagnostiske analyser var stabilt set i forhold til tidligere år. 
 
Tabel 2 
   

2004 

 Antal prøver 

Biokemiske analyser 484 

DNA analyser  288 

Kromosomanalyser 2497 

Heraf prænatale 1122 
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Kvalitetsudvikling, effektivisering og standardisering 
 
Det været nødvendigt at revidere alle procedurer omkring PCR analyser for at for-
hindre kontaminering. Vi er derfor i færd med at nyetablere et specielt laboratorie-
rum for at imødegå denne type problemer. 
 
Der er etableret standardiserede mutationsrapporter til besvarelse af prøver. Rap-
porterne er i overensstemmelse med international standard og omfatter benyttelse 
af nyeste nomenklatur. 
Der er endvidere iværksat en standardisering af journalens gang i laboratoriet, og 
der er etableret flere standardsvar til de mange forskellige specielle cytogenetiske 
undersøgelser. Desuden er der afprøvet og indkøbt nyt apparatur til standardisering 
af cytogenetiske præparater. 
 
Som led i rationaliseringer har vi hjemtaget oprensning (separering) af moderkage-
prøver, som tidligere foregik med en udsendt bioanalytiker på udtagningsstederne i 
Københavns amt. Denne nye ordning fungerer tilfredsstillende. 
 
Tabel 3 
 

 Vækstdage for Prænatale prøver 

 2003 2004 2005 

Amnion 10,99 (7-18) 11,03 (7-17) 11,13 (7-14) 

Villus   6,21 (4-15)   6,17 (4-15)   6,32 (5-15) 
 
Tallene i parentes angiver spredningen. Tallene ligger stabilt og viser, at der kan afgives endeligt svar på 
prænatale prøver på ca. 1 uge (villus = moderkageprøver) og ca. 2 uger (amnion = fostervandsprøver). 
 
I årets løb er der arbejdet med kvalitetshåndbog mm, og der udarbejdes standar-
der for laboratorieforskrifter, idet det er intentionen at laboratoriet kan ISO certifi-
ceres. Vi deltager i flere kvalitetssikringsprogrammer. 
 
Nye analyser og metoder 
 
Ny metode til måling af phenylalanin og tyrosin er optimeret, hvilket betyder at 
metoden nu tager kortere tid, og at der benyttes en mindre mængde blod. Det er 
en stor fordel for PKU børnene. 
 
Flere metoder til forbedring af diagnostikken af mitokondriesygdomme er etableret: 
Diagnostisk anvendelse af ATP-produktion (~energi) i hudfibroblaster er afprøvet 
på patienter med forskellige fejl i energistofskiftet. Der er endvidere opsat en spek-
trofotometrisk metode til måling af PDH (pyruvat dehydrogenase) enzymaktivitet i 
muskel. PDH-mangel er en af årsagerne til fejl i energistofskiftet. 
 
En ny metode (MLPA) er indført som led i PKU diagnostikken. Det drejer sig om 
metode der kan afsløre deletion eller duplikation af gener, f eks PAH (Phenylalanin 
hydroxylase) genet (defekt v. PKU). Metoden er bl.a. valideret i internationalt sam-
arbejde. Nyt apparatur (DHPLC) er indført til mutationsscreening. 
 
I 2004 faldt antallet af prænatale prøver (fostervands- og moderkageprøver) på 
grund af de ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig er der indført 
en PCR baseret hurtigmetode til screening for de almindeligste kromosomfejl hvilket 
betyder, at de gravide kan få et svar på fosterets kromosomsammensætning i løbet 
af få dage, men den konventionelle analyse bibeholdes samtidig, hvilket der p.t. er 
national konsensus omkring. Den enkelte prøve er derfor mere arbejdskrævende 
end tidligere. 
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7.  Øjenklinikken 
  
Øjenklinikken foretager synsvurdering, diagnostisk undersøgelse og lægelig vejled-
ning efter henvisning fra øjenlæger, synskonsulenter, institutioner mm. Der foreta-
ges endvidere optisk rehabilitering af synshandicappede.  
Tabel 4 viser henvisningsmønstret og det samlede antal patienter og undersøgelser. 
Tallene viser stabilt antal henvisninger og undersøgelser sammenlignet med tidlige-
re år. 
 
Tabel 4 
 
 Antal patienter 

 2002 2003 2004 

Optisk rehabilitering 1154 1260 1241 

Øjenundersøgelse 1234 1380 1381 
 
 
Øjenklinikken har foretaget en opgørelse af diagnoserne på samtlige patienter set i 
Øjenklinikken i 2004. 
Knap 200 forskellige diagnoser er registreret for de 1573 patienter, hvilket tydeligt 
illustrerer at klientellet udgøres af patienter med sjældne øjenlidelser. 8 diagnose-
grupper havde hver mere end 30 patienter, i alt 878 patienter. Flg. er diagnoserne 
opført efter aftagende hyppighed 
  

1. Retinal dystrofi 
2. Refraktionsanomali (primært excessiv hypermetropi og myopi) 
3. Keratokonus 
4. Optikusatrofi 
5. Nystagmus 
6. Katarakt (primært kongenit) 
7. Makula degeneration (primært juvenile) 
8. ROP (retinopathy of prematurity) 

 
Intet andet sted i Danmark findes 30 årige journalførte patientforløb af sjældne 
retinale sygdomme. 
Hertil kommer Dansk Familiearkiv med slægter med arvelige øjensygdomme som 
har registreret ca. 2100 slægter samt Dansk Retinitis pigmentosa Register. 
 
 
Nyt projekt vedrørende registrering af synshandicap 
 
Hvor mange synshandicappede mennesker er der i DK ? Et simpelt spørgsmål. Men 
vi kender faktisk ikke svaret. Nu bliver der endeligt åbnet mulighed for at der kan 
skabes et internet baseret system til indsamling og videregivelse af informationer 
om synshandicap i hele DK. Med en satspuljebevilling er startskuddet gået til en 
helt ny form for vidensdeling inden for det synsfaglige miljø i DK. Bevillingen skal 
muliggøre et projekt til: 
 

1. etablering af internetbaseret registrering og tilgængeliggørelse af oplysnin-
ger om synshandicap 

2. oprettelse af landsdækkende statistik 
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Via en interaktiv hjemmeside vil det i fremtiden blive muligt at opdatere eksiste-
rende registre og – for autoriserede brugere - at få mulighed for at få oplysninger 
om hvad Øjenklinikkens mange registre indeholder. 
 
Indtil dette register er etableret vil børn under 18 år med synsnedsættelse skulle 
indberettes på samme måde som tidligere til Synsregistret. Der er udgivet en rap-
port for 2004 som viser at antallet af indberettede er stabilt, ca. 200 årligt. Geneti-
ske og prænatale årsager udgør over halvdelen af tilfældene. I ca. 1/3 af tilfældene 
er synsnedsættelsen en del af en hjerneskade. 
 
Endvidere er udgivet en rapport fra Seewin som omfatter samarbejde med 6 am-
ters synscentraler. 
Begge rapporter kan ses på www.kisoe.org 
 
 
Gordon Norrie centeret (GNC) 
 
I 2004 fik GNC en bevilling fra Øjenfonden til iværksættelse af et projekt til opkla-
ring af den genetiske baggrund for medfødt grå stær. Projektet er kommet godt fra 
start og der er indledt samarbejde med IMBG, Panuminstituttet, samt Afd. for epi-
demiologisk forskning, Statens Seruminstitut og to amerikanske forskergrupper. 
 
Et forskningsprojekt om kortlægning af gener ved arvelig nærsynethed har udviklet 
sig til et internationalt konsortium. I årets løb er blodprøveindsamlingen fra ca. 25 
danske familier med høj nærsynethed afsluttet.  
 
Der er etableret et nationalt forskningsprojekt vedrørende oculocutan albinisme 
med indsamling af blodprøver. To gener, tyrosinase genet og P genet undersøges 
med henblik på molekylærbiologisk karakterisering af den danske patientgruppe af 
albinoer. Projekter er bl.a. muligt fordi der er en samlet registrering af patienter og 
slægter i familiearkivet.  
 
 
 
8.  Andre aktiviteter 
 
Vejlederfunktioner 
 
I 2004 var institutionens forskerstab vejledere og medvejledere for i alt 10 Ph.d. 
studerende (eksterne og interne). 
Desuden var der vejledning af Osval1 og bachelorstuderende. 
Bioanalytikerne var vejledere for U7 studerende og diætister var vejledere for kli-
nisk diætist studerende 
  
 
Deltagelse i nationale og internationale møder og kongresser 
 
Der har været deltagelse af medarbejdere med præsentation af forskningsresultater 
ved 18 nationale og internationale møder i 2004. Der blev præsenteret 12 foredrag 
og 19 posters 
Herudover har medarbejdere været deltagere i en lang række møder i ind- og ud-
land. 
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Foredrag for foreninger mm 
 
Institutionens medarbejdere er efterspurgte foredragsholdere og har medvirket 
med foredrag bl.a. i Turner foreningen, i ADHD foreningen, albinoforeningen, pati-
entforeningen Unique, Tuberøs scleroseforeningen i Stockholm, og har holdt fore-
drag og fremvisning bl.a. for Øjenafdelingen Holbæk (Øjenklinikken), for Købehavns 
amt gynækologiske afdelinger (Genetiske rådgivning), for Jordemoderstuderende 
(Center for PKU behandling). 
 
Undervisning 
 
Mange medarbejdere, herunder læger, optikere, sygeplejersker, psykolo-
ger, har medvirket ved undervisning bl.a. af blindekonsulenter og svagsynsoptike-
re, sundhedsplejersker, personale i specialskoler og specialbørnehaver, fysiotera-
peuter. Der er undervist på kurser for vordende speciallæger (A-kurser og efterud-
dannelseskurser for læger).  
Der er holdt forelæsning for studerende ved Københavns Universitetet 
 
Deltagelse i kurser med henblik på kompetenceudvikling 
 
Institutionens medarbejdere repræsenterer en lang række faggrupper; læger, sy-
geplejersker, biokemikere, molekylærbiologer, bioanalytikere, optikere, regnskabs-
medarbejdere, diætister, sekretærer, fotografer og medhjælpere. Der har været 
deltagelse i >60 kurser med emner spændende fra regnskabsprincipper og Navision 
Stat over førstehjælp og brugerundersøgelser til molekylærbiologiske teknikker. 
Medarbejderne har vist vilje til at dygtiggøre sig og udvikle nye kompetencer. 
 
Faglige tillidshverv 
 
En lang række tillidshverv bestrides, herunder bestyrelsesposter i patientforeninger, 
fx Rett syndrom, PKU foreningen. Akademiske hverv omfatter bedømmelsesopga-
ver i forbindelse med Ph.d. og doktorgrader, professorater og lektorater, review 
arbejde for tidsskrifter, i fonde og fagkyndige komiteer og udvalg. 
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9. Tilsagn fra fonde 
 
Private fonde -   

Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Wilson sygdom: En arvelig fejl i kobberstofskiftet, der kan behandles Lundbeckfonden 50.000 

Non-viral genoverførsel til hjernen Lægeforeningens Forskningsfond 30.000 

At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) Øjenfonden 200.000 

Non-viral genterapi af blindhed forårsaget af degeneration af nethinden Velux Fonden 650.000 

Cancer in patients with Ataxia Telangiectasia and in their relatives Kræftens Bekæmpelse 66.000 

Identifikation af sygdomsgener, der bevirker dopa-responsiv dystoni Dansk Parkinsonforening 40.000 

Klinik, ætiologi og diagnostik af danske patienter med cornelia de lange Dr. Louises Børnehospital Forskningsfond 60.000 

At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) A.P. Møller Fonden 30.000 

At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) Øjenforeningen Værn om synet 200.000 

Filterprojekt (Clavis) Synoptik-Fonden 44.000 

Driftsmidler til Gordon Norrie Center Øjenfonden 500.000 

Rejselegat Dansk Optikerforening 32.000 

Nærsynethed i Danmark, epidemiologi og årsager Myopifonden 31.000 

Nærsynethed i Danmark, epidemiologi og årsager Værn om synet 89.000 

Øvrige tilsagn Stenild Hjort´s enke Hjorth´s Fond 17.000 

I alt fra private fonde  2.039.000 

   

Statslige fonde -   

Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Continuation og the funding of Research Centre SSVF 175.000 

Experimentel genterapi af stofskiftesygdommen SSVF 300.000 

Funktionsstudier af den energikrævende kobberpumpe ATP7A SSVF 300.000 

Funktionelle genetiske studier af den arvelige sygdom tuberøs sclerose - betyd-
ning for cellevækst, sygdomsmanifestationer og mulige behandlingsstrategier 

SSVF 250.000 

Molecular analysis og the large neutral amino acid transporter, LAT1, in patients 
with phenylketonuria and different degrees of brain damage 

SSVF 350.000 

Orphanet SPC 2003220 EU 127.000 

Fragilt X syndrom - fra gen til funktion SSVF 480.000 

I alt fra statslige fonde  1.982.000 
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