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Forord 
 
John F. Kennedy Instituttet præsenterer hermed årets aktiviteter og forskningsresultater. 
Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. En præsentation af insti-
tuttet kan ses på hjemmesiden www.kennedy.dk. 
Instituttets stab omfattede i 2002 71 medarbejdere fordelt på 58 årsværk. 
Instituttets driftsopgaver omfatter det landsdækkende beredskab i forbindelse med 
behandling af PKU samt rådgivning af familier og professionelle vedrørende medfødte 
handicap og arvelige sygdomme, især med mental retardering. 
Instituttets forskning var i henhold til strategiplanen organiseret på 5 programområder: 
Fejl i phenylalaninstofskiftet, Fragilt X syndrom, Reproduktion, vækst og udvikling, Fejl i 
energistofskiftet og Fejl i metalstofskiftet. 
Et yderligere aktivitetsområde er diagnostisk service med salg af laboratorieanalyser, 
herunder vedrørende fosterdiagnostik. 
Mål for instituttets samlede aktiviteter fremgik af en 2-årig udviklingskontrakt med Soci-
alministeriet, som udløb med udgangen af 2002. Af afrapporteringen fremgik at den sam-
lede gennemsnitlige målopfyldelse var 89%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstil-
lende. Instituttet har for de kommende år indgået en 4-årig resultatkontrakt. 
 
Af væsentlige aktiviteter og resultater kan nævnes: Afholdelse af et internationalt sympo-
sium om PKU i Helsingør juni 2002, publicering af 27 videnskabelige artikler i fortrinsvis 
internationale tidsskrifter, aktiv deltagelse af instituttets medarbejdere i et stort antal 
nationale og internationale møder og kongresser, samt studiebesøg og udveksling med 
udenlandske forskere. To forskere forsvarede i 2002 ph.d.-afhandlinger. 
Instituttet har afholdt åbent hus for Statens Øjenklinik i januar og for vordende special-
læger i august. Instituttet har endvidere bidraget til vidensopbygning gennem undervis-
nings- og foredragsvirksomhed, ved samarbejdet med CSH (Center for Små Handicap-
grupper), ved at have specialestuderende, samt ved læger i uddannelsesstillinger i klinisk 
genetik. 
 
Alle mellemlederne har gennemgået et kursus i lederudvikling og intern undervisning af 
personale har bl.a. omfattet månedlige fællesmøder med foredrag. 
 
I januar var Social- og Ligestillingsminister Henriette Kjær på besøg på instituttet, hvor 
hun fik en rundvisning og præsentation af instituttets kerneaktiviteter. 
 
Økonomiske nøgletal fremgår af Virksomhedsregnskab 2002 som kan ses på hjemmesi-
den. Fondsmidler til tilskudsfinansieret forskning fremgår endvidere af nærværende års-
rapport. 
 
Instituttet har i de sidste år været i en omstillingsproces med generationsskifte og ænd-
ret struktur, og en forventet sammenlægning med Statens Øjenklinik trådte i kraft per 
årsskiftet 2002/2003. I 2002 forberedtes en ny organisation med sammenlægning af de 
to laboratorieafdelinger til et samlet medicinsk genetisk laboratorieområde. Institutionen 
omfatter herefter i 2003 laboratorieområdet, behandlings- og rådgivningsområdet, Øjen-
klinikken samt forskningsområdet. Hertil kommer administrations- og serviceafdelingen. 
Den fusionerede institution forventer i det kommende år at forbedre patientfaciliteterne 
ved ud- og ombygning, at forstærke forskningssiden ved ansættelse af forskningspro-
fessor, og at udbygge aktiviteter vedrørende medfødte og arvelige øjensygdomme. 
 
 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
Institutchef 
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1.0 Hovedformål og opgaver 
 
• At forebygge mental retardering på 

grund af arvelige sygdomme i stofskiftet 
gennem rådgivning og behandling. 

• At rådgive og formidle viden om arvelige 
stofskiftesygdomme til familier samt pro-
fessionelle i social- og sundhedsvæsenet 
gennem oplysning, undervisning og pub-
likationer. 

• At forbedre diagnostik og behandling af 
arvelige stofskiftesygdomme gennem 
forskning og udvikling. 

 
 
2.0 Mål og væsentligste resulta-
ter 
 
Ordinær virksomhed 
 
2.1 Phenylketonuri, PKU 
Formålet med diætbehandling af PKU patien-
ter er at opnå normal udvikling og intelligens 
hos barnet, samtidig med en tilværelse så 
nær det normale som muligt. Diætbehandlin-
gen er i centrum, og rådgivningen af foræl-
drene forestås ved et team af diætister, læ-
ger, psykologer og plejepersonale. Behand-
lingsregimerne, der afhænger af barnets 
alder, er til dels fastlagte, men justeres ved 
behov ved et samarbejde mellem læger og 
diætister. Det har i tidens løb vist sig, at be-
handlingen ikke kan ophøre ved voksenalde-
ren, men kan modificeres noget. Hos unge, 
hvor det kan være vanskeligt at opnå fuld 
kompliance, er det en fordel, at behandlingen 
med mere traditionelle diætpræparater kan 
ændres periodevist eller mere permanent til 
en behandling med tabletter. Disse har en 
særlig aminosyresammensætning, de har 
været i anvendelse i Danmark siden 1986. 
Denne behandling, der tillader en noget friere 
diæt, har udover at have forbedret 
kompliance, også gjort tilværelsen lettere for 
mange voksne patienter. 
  
Målgruppen er børn som findes positive ved 
screeningsprøve på Statens Serum institut. I 
2002 tilkom 7 nye behandlingskrævende PKU-
patienter samt 3 med en særlig mild form, 
HPA, som kun har krævet observation. I 2002 
var 216 børn, unge og voksne i behandling og 
23 under observation. Herudover er der regi-
streret 59 patienter uden behandling, som vi 
ikke har haft kontakt med i årets løb. Det 
drejer sig hovedsageligt om børn og voksne 
med en så mild form for phenylalaninforhøjel-
se, at hverken behandling eller observation 
har været påkrævet i dette år. I tallet indgår 

også en mindre gruppe af voksne patienter, 
som har ønsket at ophøre med diætbehand-
lingen.  
I de behandlede indgår 12 kvinder, der i løbet 
af året var på graviditetsdiæt. Dette er en 
streng diætbehandling, der skal indledes før 
graviditetens indtræden. Den er nødvendig 
for at forhindre hjerneskade og misdannelser 
hos det ventede barn. Dette indebærer hyp-
pige bestemmelser af phenylalanin og ugent-
lig telefonkontakt samt kontrolbesøg hos 
diætist og læge, både forud for og under 
graviditeten. Der blev i løbet af 2002 født 8 
børn af 6 kvinder med PKU, heriblandt to sæt 
tvillinger. I 5 af 6 graviditeter var kompliance 
optimal, og børnene havde normalt hovedom-
fang ved fødslen.  
I alt er der i årene 1979 - 2002 født 30 børn 
af 20 kvinder med PKU på diæt. 
 

Antal patienter 2002 

I behandling PKU/HPA 216 

Heraf på graviditetsdiæt 12 

Under observation (HPA) 23 

I behandling Alkaptonuri 5 

Uden behandling eller kontrol PKU/HPA 59 

Patienter i alt 303 

  
Resultater/effektmål. Alle børn følger diæt og 
får regelmæssigt taget blodprøver til måling 
af blodets indhold af phenylalanin til regule-
ring af diæten samt kontrol af diætoverhol-
delse. Grænserne for phenylalanin følger de 
internationale retningslinier. Børnene kommer 
til regelmæssig kontrol med diætvejledning 
og lægeundersøgelse. 
 
På instituttet er der mulighed for overnatning 
for begge forældre og eventuelle søskende, 
hvilket er hensigtsmæssigt, da familierne 
kommer fra hele landet. Vi finder det påkræ-
vet, at begge forældre deltager i kontrollerne, 
da behandlingen inddrager hele familien. I 
enkelte tilfælde har også bedsteforældre 
været med ved en kontrol. Nedenstående 
tabel viser omfanget af ambulante besøg og 
overnatninger i de tre sidste år. 
 

Ophold i Instituttets 
Bohus 2000 2001 2002 

Ambulante kontakter, 
antal personer 638 472 577 

Overnatninger, antal 
personer 683 733 645 

Heraf patienter 378 455 479 
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Udviklingstestninger foretages ved psykolog 
af udvalgte aldersgrupper.  
Psykologundersøgelser viser et udviklingsni-
veau indenfor normalområdet hos alle i be-
handling. Der er arbejdet med at udvide de 
psykologiske undersøgelser af PKU-patien-
terne med henblik på en mere forfinet vurde-
ring af kognitive funktioner.  
Da det er påvist, at voksne med PKU, der 
fortsætter med diæten, generelt klarer sig 
bedre både arbejdsmæssigt og socialt, er det 
en vigtig opgave for afdelingen at motivere de 
unge voksne til fortsat at holde diæten og 
ligeledes at motivere de voksne med afbrudt 
diætbehandling til at genoptage denne.  
 
I 2002 blev oprettet et diætstyringssystem til 
at give bedre overblik over patienternes sam-
lede forbrug af diætpræparater. Dette har 
sammen med øget kontrol af bestillinger 
medvirket til, at årets budget har svaret nøje 
til forbruget. Brugen af systemet tillader en 
registrering af mængde bestilt i forhold til 
ordineret. 
 
Aktiviteter 
I 2002 er afdelingen begyndt at skrive et 
nyhedsbrev om PKU, der udsendes til alle 
vore patientfamilier. Det vil blive udsendt to 
gange om året. 
 
Der blev produceret en lille bog med fotogra-
fier om hvad der sker ved en kontrol på JFK. 
Den udlånes til familierne forud for kontrollen, 
så de mindre børn kan forberedes på forløbet 
hjemmefra, og evt. vise den i deres daginsti-
tution. 
 
I løbet af 4 sommeruger var 23 børn i alderen 
8-14 med PKU på kursusophold på JFK. I de 
fem dage har børnene et fristed, hvor de er 
sammen med ligestillede. Der er både teore-
tisk undervisning om PKU samt træning i 
praktiske færdigheder. Således er børnene i 
køkkenet, hvor de lærer at tilberede deres 
egen diæt, de er ved alle måltider med til at 
beregne, hvordan deres diæt kan sammen-
sættes, og de bliver undervist i selv at tage 
deres blodprøve. Nogle dage er der udflugter, 
hvor børnene også får træning i at mestre 
diæten i uvante omgivelser. Udover aktivite-
terne får børnene mulighed for at etablere 
venskaber som, har vi set, er meget vigtige 
for dem i deres accept af at have PKU. 
 
 
2.2 Alkaptonuri 
Alkaptonuri er en anden medfødt sygdom i 
phenylalanin-tyrosinstofskiftet, som diætbe-
handles på instituttet. 

Sygdommen skyldes en sjælden arvelig de-
fekt, hvor homogentisinsyre, HGA, der dannes 
fra aminosyrerne phenylalanin og tyrosin, ikke 
kan nedbrydes. Hovedparten af HGA udskilles 
uændret i urinen, men iltningsprodukter af 
HGA aflejres med årene i bindevæv, såsom 
brusk, der efterhånden farves mørk, såkaldt 
ochronose. Det første tegn på alkaptonuri er 
mørkfarvning af urinen ved henstand, der 
allerede kan ses i spædbarnets bleer. Andre 
tidlige tegn kan være mørk, blålig sved. 
 
Der ses ofte blåfarvning af ørebrusk samt 
mørkfarvede aflejringer i øjnenes bindehinde 
som tegn på aflejring af HGA. Aflejringen af 
homogentisinsyre i ledbrusk gør denne sprød 
og skrøbelig, og gigtlignende symptomer fra 
de store led opstår omkring 30 - 40-års-
alderen, sammen med rygstivhed og -smerter 
pga. nedbrydning af bruskskiverne mellem 
ryghvirvlerne. Diskusprolaps er også hyppig 
hos patienter med alkaptonuri.  
Senere i livet kan aflejringerne medføre stiv-
hed og dårlig funktion af hjerteklapperne.  
 
Hos mange patienter med alkaptonuri har det 
været nødvendigt at indsætte kunstige led og 
hjerteklapper. 
 
Diagnosen stilles ved påvisning af homogenti-
sinsyre i urin.  
 
Alkaptonuribehandlingen udgøres af en lav-
proteindiæt med et tilskud af aminosyretab-
letter uden phenylalanin og tyrosin med hen-
blik på at mindske dannelsen af HGA. 
Formålet med behandling af alkaptonuri er at 
hæmme de degenerative forandringer, der 
uden behandling medfører stor risiko for 
destruktion af brusken i de store led samt af 
hjerteklapper.  
 
I 2002 tilkom 1 ny patient, i alt behandledes 5 
patienter. Behandlingen er i 2002 blevet stan-
dardiseret, således at aminosyretilskuddet nu 
udgør en fast andel af det begrænsede prote-
inindtag.  
 
 
2.3 Fragilt X 
Fragilt X syndrom er et andet kernekompe-
tenceområde på instituttet, som varetages i et 
samarbejde mellem Neuropædiatrisk og Kli-
nisk Genetisk afdeling. 
Formålet er at kombinere forskning med 
diagnostik, rådgivning og socialpædagogisk 
behandling. 
I år har seks patienter med familier opholdt 
sig i alt i 28 dage i Bohuset til psykologisk 
testning samt observation. Desuden har afde-
lingens psykolog deltaget i møder angående 
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disse eller tidligere undersøgte patienter, 
samt rådgivet familier og institutio-
ner/forvaltninger. Fragilt X foreningen har 
afholdt et 2-dages-møde med deltagelse af 
afdelingens psykolog. 
 
 
2.4 Rett syndrom 
Rett syndrom en X-bunden medfødt sygdom, 
der medfører svær psykomotorisk retardering, 
ses hovedsagelig hos piger. Det er planlagt, 
at Rett syndrom skal være endnu et kerne-
kompetenceområde på instituttet, der skal 
fungere som videncenter for sygdommen. 
I 2002 var der 6 kliniske vurderinger af pati-
enter med mulig Rett syndrom, samt 4 råd-
givninger af familier til patienter med verifice-
ret Rett syndrom.  
 
 
2.5 Forskningsprojekter 
 
1. ”PreKUnil tablet behandling af unge 

voksne med PKU. Neuropsykologisk 
opfølgning” 

 En artikel er udarbejdet. 
 
2.  ”Behandling af unge voksne med 

PKU (Phenylketonuri, Føllings syg-
dom) med store neutrale aminosy-
rer: Et studie af behandlingens ef-
fekt på hjernens phenylalanin ni-
veau ved hjælp af MRS (Magnetisk 
Resonans Spektroskopi)” 

 Formålet er med brug af Magnetisk Reso-
nans Spektroskopi (MRS) at måle kon-
centrationen af phenylalanin i hjernen 
hos unge voksne med PKU i behandling 
med PreKUnil-tabletter og sammenholde 
denne værdi med koncentrationen i blod. 
Som kontrol bruges en gruppe af unge i 
traditionel behandling og en gruppe uden 
behandling. Projektbeskrivelsen var ved 
udgangen af året parat til at blive sendt 
til Videnskabsetisk Komité. 

 
3. Ubehandlet PKU  

 Projekt blev startet i 2001 og afsluttet 
marts 2002. Tyve patienter indgik i et 
dobbeltblindet overkrydsningsforsøg med 
2 behandlingsperioder à 6 måneder med 
store neutrale aminosyrer. Opgørelsen af 
data har påvist en gunstig affekt på ad-
færd og velbefindende hos flertallet af 
patienterne. En artikel til et internationalt 
tidsskrift er udarbejdet. 

 Projektet blev finansieret af Nilab A/S.  
 

4. Maternel PKU  
Projektet, der startede i 1984, blev af-
sluttet i 2002. Formålet var at klarlægge 
hvilke faktorer, der har indflydelse på fo-
sterets normale udvikling, når moderen 
har PKU, idet et højt phenylalaninniveau 
hos moderen i graviditeten medfører ir-
reversible skader på fosteret. Projektet 
har været et samarbejde mellem Dan-
mark, Norge og Sverige ud fra samme 
model, som tidligere har været anvendt i 
et amerikansk projekt. Gennem de sene-
re år er der kommet mange deltagere til, 
og stort set alle kvinder føder i dag vel-
skabte børn som følge af optimal be-
handling, fastlagt på baggrund af hidtidi-
ge erfaringer. En artikel er under udar-
bejdelse af projektets norske delager. 
Det er hensigten fortsat at følge alle gra-
vide kvinder med PKU tæt.  

 
5. Stressprojekt 
 I fortsættelse af beretning fra 2000 kan 

det oplyses, at data er indtastede og fle-
re af hormonanalyserne på blodprøverne 
er gennemført. Der er endvidere modta-
get økonomisk støtte til yderligere godt 
et års databehandling, som dog først for-
ventes at foregå i 2003, pga. barselsorlov 
i 2002.  

 
6. Opgørelse over PKU-behandling og 

livsforhold for voksne patienter med 
PKU 
Et spørgeskema blev udsendt i 2002 til 
patienter født før 1980. Data herfra skal 
korreleres til alder ved behandlingsstart 
og behandlingskompliance i de første ti 
leveår. 
Forventes afsluttet 2004. 

 
7. Spørgeskemaundersøgelse omkring 

voksne kvinder med Rett syndrom 
Rett syndrom er en X-bunden neurologisk 
udviklingsdefekt, der hovedsageligt ses 
hos piger. Hos 80% af patienterne kan 
påvises en mutation i MECP2-genet.  
En tilsyneladende normal udvikling i det 
første år afløses af udviklingsstandsning 
og herefter psykomotorisk tilbagegang 
med svær mental retardering. Levealde-
ren er reduceret, men 1 dansk kvinde 
opnåede at blive 79 år.  
Da man først blev opmærksom på syg-
dommen i midten af 1980’erne, er erfa-
ringen med voksne patienter begrænset. 
To spørgeskemaer om patienternes tidli-
gere og nuværende færdigheder er ud-
arbejdet med henblik på udsendelse i 
2003 til familie eller boinstitution for de 
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39 danske kvinder i alderen 18-79 år med 
påvist mutation i genet for Rett syndrom.  
 
 
 

3.0 Indtægtsdækket virksomhed 
 
 
3.1 DAMP og andre syndromer 
En neuropsykologisk undersøgelse omfatter 
følgende elementer: Indsamling af oplysnin-
ger om patienten, observationer, psykologisk 
testning samt vurdering og konklusion. Det 
hele sammenfattes i en omfattende rapport, 
der beskriver patientens ressourcer, behand-
lingsanvisninger samt fremtidsperspektiver. 
Der er lavet neuropsykologiske udredninger af 
syv patienter med organiske skader eller 
dysfunktioner. Disse er afsluttet med syv 
rapporter. Derudover er der givet samtale, 
vejledning og supervision vedrørende en 
patient med ADHD/DAMP. Vor neuropsykolog 
har herudover deltaget i møder angående fem 
tidligere undersøgte patienter. 
Medio 2001 ophørte vi med at skrive nye 
patienter på venteliste, og år 2002 vil være 
det sidste med testninger af denne patient-
gruppe. 
 
En patient med en arvelig stofskiftesygdom er 
psykologisk testet med henblik på en be-
dømmelse af blandt andet arbejdsfunktion. 

4.0 Videnskabelige publikationer 
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1.0 Hovedformål og opgaver 
 
• At diagnosticere og forebygge mental 

retardering 
• At rådgive familier og professionelle i 

social- og sundhedsvæsenet samt formid-
le viden 

• At forbedre diagnostik og behandling 
gennem forskning og udvikling 

 
 
 
2.0 Mål og væsentligste resulta-
ter 
 
 
2.1 Ordinær virksomhed 
 
2.1.1 Genetisk rådgivning 
Genetisk rådgivning og service har til formål 
at imødekomme de behov for rådgivning og 
støtte, der findes hos familier og personer 
med medfødte genetiske sygdomme og han-
dicap, herunder at sikre dem handlemulighe-
der i forbindelse med at sætte børn i verden. 
 
Genetisk rådgivning er en informationsproces, 
som tilstræber at give de rådsøgende et kvali-
ficeret handlegrundlag. Rådgivningen er non-
direktiv og tager udgangspunkt i personens 
forudsætninger, værdier og ressourcer, men 
rådgivningen berører ofte hele familien, og 
flere kan derfor blive inddraget i rådgivnin-
gen. 
Der rettes ikke uopfordrede henvendelser til 
personer fra instituttets læger, men familie-
medlemmer opfordres til at give besked til 
familien om at yderligere information om en 
mulig arvelig sygdom kan fås ved henvendel-
se til instituttet.  
 
Med gennemførelsen af det internationale 
humane genomprojekt med kortlægningen af 
menneskets arvemasse er det blevet muligt at 
diagnosticere et stigende antal arvelige syg-
domme og handicap ved en gentest (DNA 
analyse). Såvel svære medfødte sygdomme i 
barnealderen som arvelige sygdomme der 
bryder ud sent i livet kan i dag i en del tilfæl-
de påvises. For nogle sygdomme er der tale 
om disponerende gener, der medfører en vis 
men ikke 100% risiko. Det gælder f.eks. 
gener der disponerer til brystkræft. Behovet 
for rådgivning har derfor i de senere år gene-
relt været stigende. 
De fleste af disse sygdomme og handicap er 
enkeltvis sjældne, og gendiagnostikken er 

derfor ofte specialiseret til enkelte laboratorier 
i Danmark og i udlandet.  
 
Se figur 1 med en oversigt over hvilke familier 
og personer, der henvender sig til rådgivning. 
 
Figur 1. Typer af genetiske rådgivninger base-
ret på et års gennemgang af rådsøgende (ca. 
190 familier): 
I. Forældre med et tidligere barn med: 
Downs syndrom, fragilt X-syndrom, anden kromo-
somafvigelse, kendt misdannelsessyndrom og kendt 
arvelig sygdom. 
Problemstilling: prognose, gentagelsesrisiko, evt. 
familieudredning og mulighed for forebyggel-
se/prænatal diagnostik. 
 
II. Forældre med et tidligere barn med: 
Udviklingshæmning/mental retardering af ukendt 
årsag. 
Problemstilling: yderligere udredning og gentagel-
sesrisiko. 
 
III. Gravide med: 
Familiehistorie med genetisk sygdom eller medfødte 
misdannelser. 
Problemstilling: risiko for fostret. Familieudredning. 
Stillingstagen til evt. mulighed for prænatal diagno-
stik. 
 
IV. Gravide med: 
Påvist kromosomafvigelse/genetisk sygdom hos 
fostret efter prænatal diagnostik. 
Problemstilling: prognose og stillingtagen til fort-
sættelse af graviditeten. 
 
V. Voksne personer med: 
Påvist genetisk sygdom og/eller påvist anlægsbæ-
rertilstand. 
Problemstilling: prognose, evt. yderligere udredning 
og laboratorieanalyser, behandling samt risiko for 
videreførelse til afkom. 
 
VI. Familier med: 
Ophobning af cancersygdomme i familien. 
Problemstilling: arvelighed, risikovurdering, gen-
testning, behandlings- og overvågningsprogram-
mer. 
 
VII. Andet, f.eks.: 
Forespørgsler vedr. evt. fosterskadende ekspositio-
ner, f.eks. medikamina, forespørgsler vedr. fætter-
kusine-ægteskaber og forespørgsler vedr. fader-
skab og tvillingzygositet. 
 
Rådgivningen foregår ved en eller flere læge-
samtaler på instituttet af ca. 1 times varighed. 
Der er ofte en betydelig forberedelsestid, bl.a. 
indhentes evt. yderligere lægelige oplysnin-
ger, og der skrives efterfølgende et notat i 
journalen om samtalen. Evt. henvises til yder-
ligere undersøgelser, herunder supplerende 
laboratorieanalyser. Et evt. opfølgningspro-
gram iværksættes. Et rådgivningsforløb er 
derfor meget ressourcekrævende. Det samle-
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de antal rådgivninger i 2002 var 197, en min-
dre stigning i forhold til året inden. 
 
Hertil kommer rådgivningen af familier med 
fragilt X, som foregår i forbindelse med un-
dersøgelse og vejledning i instituttets Bo-hus. 
 
Endelig er der en udstrakt telefon- og e-mail-
rådgivning af såvel patienter som professio-
nelle i social og sundhedssektoren. 
 
Se også instituttets hjemmeside vedr. gene-
tisk rådgivning og publikation om samme 
emne.  
 
2.1.2 Oplysnings-, undervisnings- og fore-
dragsvirksomhed 
 Instituttet holdt et ”åbent hus” møde for 
medarbejdere fra Statens Øjenklinik i januar 
2002. Desuden blev der som tidligere år holdt 
”åbent hus” for 25 vordende speciallæger i 
august 2002. Instituttet har holdt syndrom-
møder med børnelæger fra Sjælland og fæl-
leskonferencer med pædiatriske og gynæko-
logiske afdelinger i Københavns amt. 
 
Det fremgår af appendiks at afdelingens 
medarbejdere har været særdeles aktive og 
efterspurgte til undervisnings- og formidlings-
virksomhed. 
Der er tale om såvel undervisning på universi-
tetsniveau /lægestuderende, som undervis-
ning af personale i social- og sundhedssekto-
ren, herunder elever. Endvidere er der popu-
lærvidenskabelig formidling til forældre og 
fagfolk. Afdelingslægen har undervist på 
internationalt kursus. 
 
Emnerne er mange: Fosterdiagnostik, gen-
testning, etniske minoriteters genetiske pro-
blemer, årsager til udviklingshæmning og 
autisme. 
 
 
2.2 Satspulje og tilskudsfinansierede 
Forskningsprojekter 
 
For programområdet fragilt X og be-
slægtede tilstande var det målet  
- At etablere et screeningsprojekt for an-

lægsbærertilstand for fragilt X i samarbej-
de med Statens Seruminstitut.  

 Status ved årsskifte 2002/3 var at prøve-
materiale (blodprøver) fra ca. 3000 gravide 
og deres fødte børn var indsamlet på Se-
ruminstituttet. Analysearbejdet er påbe-
gyndt men der har vist sig problemer med 
metoderne, hvorfor der er forsinkelse af 
projektet. 

- At fortsætte laboratorieundersøgelser af 
funktionen af FMR1 genet. 

 Status ved årsskiftet: Der er foretaget 
fortsatte laboratorieundersøgelser af funk-
tionen af FMR1 genet, bl.a. betydningen 
for signaltransduktion i celler, samt den 
RNA bindende virkning af proteinet. Un-
dersøgelserne er ikke færdige, forventes 
publiceret i 2003/4. 

 
- At publicere undersøgelse vedr. abnorm 

fosterudvikling. 
 Der er i the Lancet publiceret undersøgelse 

af fragilt X fostre, som i lighed med fostre 
med Down syndrom mangler næsebenet. 
Dette kan føre til en ultralydbaseret diag-
nostik af tilstanden (publ. 3). 

 
- At publicere sammenhæng mellem gende-

fekt og risiko for sygdom hos afkommet. 
 I et stort internationalt samarbejde er en 

sammenhæng mellem gendefekt for an-
lægsbærertilstand for fragilt X og risiko for 
sygdom hos afkom undersøgt og færdig-
gjort. Arbejdet dokumenterer at størrelsen 
af genudvidelsen i det syge gen er afgø-
rende for risikoen for at føde syge børn 
med fragilt X. Artiklen publiceres i begyn-
delsen af 2003. 

 
 Autisme er et af symptomerne ved fragilt X 

syndrom. Afdelingen, ved Karen Brøndum-
Nielsen, deltager i et stort internationalt 
konsortium IMGSAC der har til formål at 
kortlægge gener ved autisme. Autisme er 
delvis genetisk betinget og internationalt 
er der store bestræbelser i gang for at fin-
de disse disponerende gener. Flere kromo-
somale områder har været i søgelyset men 
endnu er der ingen gennembrud i forsk-
ningen. Konsortiet har publiceret flere ar-
bejder (publ. 6 og 2). 

 
 
Øvrige forskningsprojekter 
En ph.d.-afhandling med titlen: 'Investigation 
of imprinted genes that may have a role in 
the etiology of Beckwith-Wiedemann syndro-
me' blev forsvaret af cand.scient. Morten L. 
Pedersen i foråret 2002. 
Arbejdet med afhandlingen har bl.a. medført 
forbedret laboratoriediagnostik af Beckwith-
Wiedemann syndrom, et mentalt retarde-
ringssyndrom med overvækst. Arbejdet har 
været støttet af SSVF. 
 
En registerbaseret undersøgelse af forekomst 
af mental retardering hos indvandrerbørn i 
Københavns amt viste at konsangvinitet med 
stor sandsynlighed er en risikofaktor for men-
tal retardering i denne gruppe, og arbejdet 
konkluderede at der bør sættes ind med råd-
givning og mere forskning (publ. 4). Artiklen 
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medførte en del mediedebat og instituttet, 
ved Karen Brøndum-Nielsen, er blevet inddra-
get i en ministerielt nedsat arbejdsgruppe 
som skal fremkomme med en pjece i 2003 til 
indvandrerkredse, som vejleder omkring den-
ne problemstilling. Yderligere en artikel publi-
ceres i 2003. 
 
Afdelingen indgik i et samarbejde med Rigs-
hospitalet vedr. undersøgelse af tuberøs scle-
rose gener. To gener, TSC1 og TSC2, er in-
volveret i denne multisystem sygdom med 
mental retardering, autisme, epilepsi og ad-
færdsforstyrrelser. Der er etableret en meto-
de til mutationsscreening af TSC2, et meget 
stort gen. Ved årsskiftet var 35 patienter 
mutationsundersøgt. Endvidere var genets 
funktion undersøgt i en række cellebiologiske 
forsøg, og ny viden om proteinets involvering 
i vigtige signalveje i cellernes vækst var tilve-
jebragt. Projektet er støttet af SSVF.  
 
Et nyt gen, ARX genet, medfører X-bunden 
mental retardering. Dvs. drenge kan blive 
mentalt retarderede ved defekter i dette gen. 
Dette er under udforskning, idet mentalt 
retarderede drenge som mistænkes for fragilt 
X, men ikke får påvist dette, kan tænkes at 
have denne anden gendefekt. 
 
Forskningsmål for 2003 og 2003+ 
Fremgår af institutionens resultatkontrakt og 
omfatter bl.a.: 
Fortsættelse af projektet vedr. anlægsbærer-
screening for fragilt X samt publicering herfra 
Publicering vedr. transmission af præmutation 
for fragilt X. 
Fortsættelse af arbejdet med undersøgelse af 
tuberøs sclerose generne og deres funktion 
samt publicering af resultater. 
Publicering af resultater vedr. andre mentale 
retarderingssyndromer, herunder ARX gende-
fekter. 
 
 
 
3.0 Indtægtsdækket virksom-
hed. Laboratoriediagnostisk ser-
vice 
 
Afdelingen udbyder sine analyser via institut-
tets hjemmeside, via den europæiske data-
base EDDNAL samt den internationale Gene-
Tests. Rekvirenter er hospitalsafdelinger i 
Københavns amt, samt børneafdelinger på 
Sjælland, Fyn og Sønderjylland. Endvidere har 
der været et mindre antal udenlandske rekvi-
renter. Omsætningen i virksomheden er ste-
get, se også virksomhedsregnskab på institut-
tets hjemmeside. 

Se tabel 1 som viser det samlede antal kro-
mosom- og DNA analyser der udføres på 
blodprøver (postnatale prøver). Prøveantallet 
er stabilt med forskydninger mellem de enkel-
te analysetyper. Knoglemarvskromosomun-
dersøgelse viser en jævn stigning. I løbet af 
2002 er der sket en omstilling idet næsten 
alle postnatale kromosomanalyser udføres 
ved G-båndsanalyse på automatisk karyotype-
ringssystem. Dette har medført en kvalitets-
forbedring idet båndniveauet er omkring eller 
over 500. Det har samtidig betydet at analy-
setypen prometafaseanalyse bliver overflødig. 
 
Tabel 1 

Postnatale kromosom- og DNA-
analyser 

 Antal 

 år 
2000 

år 
2001 

år 
2002 

Alm. blod kromo-
somanalyse 495 498 553 

Kromosomundersø-
gelse af hud/foster 56 69 57 

Prometafaseanalyse 64 65 14 

Fragilt X 162 181 164 

FISH specialanalyser 148 195 216 

Knoglemarvskromo-
somanalyse 105 135 144 

DNA-analyser 108 153 105 

Total 1.138 1.296 1.253 

 
De fosterdiagnostiske kromosomanalyser 
udføres overvejende for Københavns amt, se 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Fordeling af prøver år 2002 

Rekvirenter af prænatale undersøgelser 

 Amnion CVS Total 

KAS Gentofte 159 288 447 

KAS Glostrup 126 130 256 

KAS Herlev 96 181 277 

Andre 13 30 43 

Total 394 629 1.023 

 
Det totale antal prænatale prøver for 2002 
var 1.023, for 2001 var det 947. 
I gennem de senere år er andelen af CVS 
(moderkageprøver) øget, så de siden 1996/97 
udgør over halvdelen af alle prænatale prø-
ver. 
Kromosomanalyse af fostercellerne kræver en  
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forudgående dyrkning af disse. Den gennem-
snitlige dyrkningstid har i de senere år været 
omkring 6 dage for CVS og 11 dage for am-
nion. Herefter foregår selve analysen med 
yderligere 1-2 dage. Svartiden er derfor gen- 
nemsnitligt under 9 dage for CVS og under 14 
dage for amnion hvilket sammenlignet med 
international standard er særdeles tilfredsstil-
lende. Se også tabel 3. 

 
I alt påvistes 17 alvorlige kromosomabnormi-
teter som medførte, at den gravide valgte 
abort.  
 
 
3.1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvik-
ling 
Afdelingen sikrer analyserne ved intern kvali-
tetssikring som bl.a. indebærer en overvåg-
ning af båndkvalitet af kromosomundersøgel-
ser, overvågning af dyrknings- og svartider.  
For DNA analyserne er afdelingen tilmeldt et 
eksternt kvalitetssikringssystem. (EMQN), 
hvor ukendte prøver tilsendes mhp. genotyp-
ning. Afdelingen har scoret ”topkarakter” idet 
der var fejlfri genotypning. Det gælder analy-
serne for fragilt X, Prader Willi og Angelman 
syndrom samt Friedreich ataksi 
Afdelingen har brugt ressourcer på at udvikle 
og implementere nye analyser, først og 
fremmest CGH analysen, for at kunne imøde-
komme rekvirenternes krav. CGH (comparativ 
genomisk hybridisering) er en ny teknik der 
tillader påvisning af ganske små kromosomale 
ubalancer. Den er relevant at udføre ved 
mental retardering af ukendt årsag, hvor 
almindelig kromosomanalyse har vist sig 
normal. 
Resultatkontrakten angiver mål for laborato-
rievirksomheden, der bl.a. indebærer udvik-
ling og implementering af nye analyser. Her 
er en høj prioritet at udvikle nye hurtigmeto-
der til fosterdiagnostik, da der forventes en 
omlægning af hele området med forventet 
fald i analyseantallet samtidig med at nye 
risikogrupper af gravide bliver aktuelle. 
 

Instituttet som helhed har i 2002 startet et 
projekt vedr. kvalitetssikring, som skal føre 
frem til et niveau der gør en egentlig akkredi-
tering mulig, i første omgang af laboratorie-
området, men på sigt at alle dele af virksom-
heden. En ekstern konsulent har gennemgået 
vigtige begreber og en ”Kvalitetsgruppe” er 
etableret.  
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1.0 Hovedformål og opgaver 
 
• At påvise og gennem rådgivning, be-

handling og forskning forebygge arvelige 
stofskiftesygdomme. 

• At give nuanceret hjælp til familier, soci-
alforvaltninger og læger gennem diagno-
stik og rådgivning ved arvelige stofskifte-
sygdomme, samt gennem forskning, op-
lysning, undervisning og publikationer at 
forbedre diagnostik og behandling. 

 
 
 
2.0 Mål og væsentlige resultater 
 
 
2.1 Ordinær virksomhed 
 
2.1.1 Laboratorieundersøgelser 
Det samlede antal analyser inden for afdelin-
gens ordinære virksomhed og satspuljevirk-
somhed viser et let fald på 4%. Det samlede 
antal analyser (5.745) ligger dog 9% over 
gennemsnittet af antal analyser i perioden 
1990-2002 (5.288). Analyserne som led i 
diagnostik og behandling af PKU er steget 
med 2% og DNA-analyser, herunder mutati-
onsanalyser, med 28%. Antallet af analyser 
for Smith-Lemli-Opitz syndrom er steget med 
50%. En række analyser (koncentrationen af 
aminosyrer i blod og urin, koncentrationen af 
organiske syrer i urin, analyser til påvisning af 
mucopolysaccharidoser, iduronatsulfatase ak-
tivitetsmålinger samt målinger af udskillelse af 
pteriner i urin) er udgået, idet afdelingen har 
måttet koncentrere sig om kerneområderne, 
især analyser i forbindelse med diagnostik og 
behandling af PKU, der i perioden 1990-2002 
er steget med 64% samtidig med, at den 
beskårne ramme ikke tillader genbesætning 
af en halv bioanalytikerstilling.  
 
2.1.2 Kvalitetssikring 
Afdelingen deltager fortsat i det europæiske 
kvalitetssikringsprogram ERNDIM. Deltagelsen 
har vist sig betydningsfuld i forbindelse med 
etablering af nye analysemetoder, specielt 
inden for energistofskiftet. Men også analy-
serne som led i diagnostik og behandling af 
PKU er afhængige af deltagelse i kvalitetssik-
ringsprogrammet. Afdelingen følger fortsat 
Dansk Selskab for Medicinsk Genetiks instruk-
ser for kvalitetssikring af molekylærgenetiske 
analyser. Laboratoriet er fortsat tilsluttet den 
danske database www.labinfo.dk. 
 
2.1.3 Rådgivning 
Afdelingen har også i 2002 systematisk regi 

streret telefonrådgivninger og rådgivning 
afgivet pr. e-mail i udvalgte uger. På basis 
heraf har afdelingen skønsmæssigt haft 1.560 
rådgivninger pr. telefon eller e-mail. Desuden 
har afdelingen løbende familier til rådgivning i 
forbindelse med sjældne arvelige stofskifte-
sygdomme. 
 
2.1.4 Udbud af analyser og rådgivning 
Afdelingens biokemiske analyser tilbydes dels 
gennem den danske database 
www.labinfo.dk, dels via Kennedy Instituttets 
hjemmeside. Afdelingens molekylærgenetiske 
analyser tilbydes internationalt gennem data-
baserne GeneTests og den europæiske data-
base EDDNAL. 
 
2.1.5 Kommentarer til de enkelte analyser 
under ordinær virksomhed 
 
PKU 
Nedarvede fejl i enzymet phenylalanin hydro-
xylase (PAH), der katalyserer omdannelsen af 
phenylalanin til tyrosin. 
 
Vi har identificeret de sygdomsforårsagende 
mutationer i PAH-genet, i de i 2002 nytil-
kommende 10 tilfælde af PKU i Danmark. 
 
 
2.2 Indtægtsdækket virksomhed 
Vi har i 2002 modtaget ca. 20 prøver fra 
udlandet til identifikation af mutationer i PAH-
genet. 
 
Afdelingen har i 2002 modtaget 10 prøver (fra 
ind- og især udland) til diagnostisk undersø-
gelse af mutationer i tre gener, der koder for 
nøgleenzymer i syntesen af hjælpeenzymet 
(co-faktoren) BH4. Det drejer sig om generne 
GTP cyklohydrolase I (GCH1), hvor defekt 
medfører dopa-responsiv dystoni, pyruvoyl-
tetrahydrobiopterin syntase (PTS), hvor de-
fekter medfører en alvorlig, PKU-lignende 
tilstand samt om genet QDPR, der koder for 
enzymet dihydropteridin reduktase, et enzym 
nødvendigt for regenerationen af BH2 til BH4 
og hvor defekt medfører svær grad af en 
PKU-lignende tilstand. For disse tilstande 
gælder, at behandlingen er tilskud med co-
enzymet BH4 samt dopa og hydroxy-
thryptamin. 
 
Dette er et eksempel på, hvorledes et ph.d.-
studie afkaster metoder, der overgår til ind-
tægtsdækket virksomhed. 
 
 
Mål for 2003: Afprøvning af ny metode til 
måling af phenylalanin. 
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Instituttets metode til måling af phenylalanin i 
blod blev etableret i 1967. Metoden har fort-
løbende undergået ændringer mhp. rationali-
sering. I dag modtager vi imidlertid så mange 
prøver, at en yderligere rationalisering og 
modernisering af metoden er nødvendig. 
Arbejdet med forbedring af metoden er påbe-
gyndt i 2002 og forventes afsluttet i 2003. 
 
Menkes 
Fosterdiagnostik af Menkes sygdom 
 
Mål for 2002: Validering af nye metoder til 
fosterdiagnostik af Menkes sygdom. 
 
Målopfyldelse: Produktion af radioaktivt 
kobber (ud fra meget rent nikkel) i 
samarbejde med Isotoplaboratoriet, Risø og 
Nuklearmedicinsk afd., Rigshospitalet er 
næsten færdigudviklet. 9 prøveproduktioner 
har været foretaget, der har vist at metoden 
kræver et ekstra oprensningstrin. I november 
er der opdaget en fejlkilde, som skal 
undersøges nærmere.  
 
Metodeudviklingen vedr. direkte måling af 
kobber på moderkagebiopsier i samarbejde 
med Teknologisk Institut er langt fremme, og 
vi har foretaget 9 fosterdiagnoser i 
kombination med andre metoder. Metoden 
ser ud til at være fuldt på højde med den 
tidligere metode (neutronaktiveringsanalyse 
under benyttelse af den nedlagte reaktor på 
Risø). Der forestår stadig indkøring af et 
kontrolsystem til overvågning af, at analysen 
forløber planmæssigt. Det indsamlede 
materiale fra de 9 moderkagebiopsier 
benyttes til indkøring af dette kontrolsystem, 
der vil betyde en forbedring i forhold til den 
tidligere metode. 
 
Mål for 2003: Checke om fejlkilden ved frem-
stilling af radioaktivt kobber er under kontrol 
ved det nødvendige antal prøvekørsler. Fær-
diggøre indkøring af kontrolsystem til analyse 
af kobber direkte på moderkagebiopsier. Det 
er planen at påbegynde publicering af resulta-
terne af den nye metode til direkte kobbermå-
ling på moderkagebiopsier. 
 
Finansiering: Arbejdet er støttet af en special-
bevilling fra Satsreguleringspuljen. 
 
 
Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLO) 
Vi har etableret en spektrofotometrisk scree-
ningsmetode for SLO. Metoden har vist sig at 
være mindre tidskrævende og mere følsom 
end vores tidligere gaskromatografiske meto-
de (GC-MS), men er samtidigt mindre specifik.  

Desuden har vi i samarbejde med Martina 
Baumgartner, Institute of Medical Biology and 
Human Genetics, Innsbruck bestemt de syg-
domsfremkaldende mutationer hos en dansk 
familie med sygdommen. 
 
Mål for 2003: Genundersøge patienter med 
tidligere negativ screening test, for at finde 
evt. oversete milde tilfælde af sygdommen. 
 
 
2.3 Satspuljevirksomhed 
 
2.3.1 Fejl i energistofskiftet 
Målsætning: Udvikling af ny viden om celler-
nes dannelse af energi ved etablering af bio-
kemiske og molekylærgenetiske metoder til 
forbedret diagnostik og rådgivning. 
 
Delmål for 2002: Færdiggøre undersøgelse af 
biokemiske metoders specificitet og sensitivi-
tet. 
 
Målopfyldelse: Projekter vedr. etablering og 
videreudvikling af enzymatiske metoder til 
undersøgelse af fejl i respirationskæden, samt 
systemer der vekselvirker med denne, forlø-
ber som planlagt. En publikation er trykt 
(publ. 12) og et oversigtsarbejde er i trykken. 
 
Vi har desuden forbedret vores metoder til 
måling af mælkesyre og pyrodruesyre i blod 
og cerebrospinalvæske, så der nu bruges 
mindre prøvemateriale. Dette er især af be-
tydning ved diagnostik af små børn. 
 
Som et led i vores målsætning om at oppriori-
tere vores indsats indenfor mitokondriesyg-
domme har vi indført en metode til at påvise 
mutationer i et protein der indgår i pyruvat 
dehydrogenase komplekset (PDHA1). Vi udfø-
rer i forvejen biokemisk analyser til brug for 
diagnosticering af denne defekt, men ønsker i 
videst udstrækning at kunne følge en bioke-
misk diagnosticeret defekt op af genetiske 
analyser. Fordelen ved en molekylærgenetisk 
metode er en bedre mulighed for fosterdiag-
nostik. I samarbejde med Hacetteppe Univer-
sity i Tyrkiet har vi hos to tyrkiske patienter 
påvist den sygdomsfremkaldende gendefekt. 
Den ene af disse mutationer er ikke tidligere 
beskrevet i litteraturen. 
 
Mål for 2003: Påbegynde sammenskrivning til 
publikation af resultater fra samarbejdspro-
jektet vedrørende pyruvat dehydrogenase 
defekt. Etablering af metode til måling af 
energiproduktionen (ATP) i mitochondrier. 
 
Finansiering: Helsefonden, Novo Nordisk 
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Delmål for 2002: Undersøgelser af effekten af 
manglende iltbalance (for lidt ilt = hypoxi; for 
meget ilt = oxidativt stress) ved fejl i energi-
stofskiftet eller metalstofskiftet.  
 
Målopfyldelse: Samarbejdsprojektet omkring 
energistofskiftet ved hypoxi i nerveceller med 
Terje Rootwelt, Rikshospitalet, Oslo forløber 
som planlagt. Foreløbige resultater har været 
præsenteret som foredrag og poster ved 
internationale kongresser. Med henblik på 
publicering vil flere prøver blive analyseret i 
foråret 2003. 
 
Samarbejdsprojektet omkring Menkes sygdom 
og oxidativt stress med Pascale Guiraud, 
Joseph Fourier Universitetet, Grenoble 
videreføres planmæssigt. Alle de franske 
Menkes patienter er nu færdiganalyserede, og 
blot en mutation har ikke kunnet bestemmes. 
Nina Horn har været på besøg i Grenoble og i 
september har hele afdelingen været på 
studietur til laboratoriet i Grenoble. Et 
oversigtsarbejde (fransksproget) er antaget til 
publikation.  
 
Mål for 2003: Færdiggøre undersøgelser ved-
rørende energistofskiftet ved hypoxi i nerve-
celler med henblik publikation. Færdiggøre en 
publikation vedrørende oxidativt stress. Starte 
undersøgelse blodprøver fra Wilson patienter 
for at påvise i hvilken grad den forstyrrede 
kobberomsætning påvirker kroppens oxidative 
stress niveau 
 
Finansiering: Den Franske Ambassade, Kong 
Christian den Tiendes Fond, Fonden af 1870, 
Krista og Viggo Petersens Fond, Helsefonden. 
 
Delmål for 2002: Ph.d.-projekt vedr. mito-
kondriesygdomme etableret og oversigtsarti-
kel udarbejdet. Mutationsanalyse af gener 
med betydning for mitokondriefunktionen 
etableret. 
 
 
2.4 Tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed 
 
2.4.1 Fejl i phenylalaninstofskiftet 
 
A. PKU (Phenylketonuri, Føllings syg-

dom) 
PKU skyldes nedarvede fejl i enzymet pheny-
lalanin hydroxylase, der katalyserer omdan-
nelsen af phenylalanin til tyrosin. Ubehandlet 
medfører sygdommen alvorlig, kronisk, psy-
kisk udviklingshæmning, men alle nyfødte 
screenes for sygdommen og behandling ind-
ledes inden for de første 2 leveuger. Patien 

terne sættes på en phenylalanin-fattig kost, 
hvor graden af PKU (bestemt af mutationer-
ne) afgør, hvor restriktiv kosten skal være. 
Mutationsanalyser af den nyfødte med PKU 
har medført, at diætisterne straks kan indlede 
en behandling, der helt præcist er afpasset 
efter den grad af PKU, vi nu ved, ledsager 
bestemte mutationskombinationer. 
 
1. En efterundersøgelse af 67 voksne med 

PKU i alderen 25-35 år, alle tidligt diæt-
behandlede, men kun 9 i fortsat diætbe-
handling, viste en gennemsnitlig IQ hos 
de, der fortsatte behandlingen på 110, 
medens IQ kun var 94 hos de, der havde 
stoppet behandlingen. Halvdelen af disse 
klagede over angst og depression, 1/3 
over hovedpine og 1/4 havde neurologi-
ske abnormiteter. Et flertal af patienterne 
(64) havde ifølge mutationsanalyser klas-
sisk, svær grad af PKU. 

 
 Konklusion: Diætbehandlingen bør være 

livslang ved klassisk PKU.  
 Artikel publiceret (publ. 6) 
 Projektet fuldført. 
 
 Finansiering: National Institute of Child 

Health and Human Development (NICHD-
US) samt private danske fonde. 

 
2. Det internationale studie af udfaldet af 

graviditet ved PKU er afsluttet. Studiet 
har løbet over 17 år og graden af diæt-
kontrol, IQ og mutationer er undersøgt 
hos 196 kvinder. IQ er ligeledes målt hos 
børnene efter 7-års alderen. 2/3 af kvin-
derne har svær grad af PKU og 1/4 PKU i 
mild grad. Alle kvinder i diætbehandling 
før graviditeten eller inden for 8. gravidi-
tetsuge fik børn med normal IQ, forudsat 
præcis diætoverholdelse. Børnenes IQ 
afhang i lige grad af moderens IQ og 
phenylalanin koncentrationen under gra-
viditeten, når moderen havde mild PKU 
eller svær PKU med en rimelig diætover-
holdelse. Børn af mødre med svær PKU 
og perfekt diætoverholdelse havde en 
gennemsnits IQ på 105 mod moderens 
IQ 85. Børn af mødre med svær PKU og 
dårlig diætoverholdelse havde en IQ på 
56.  

 
 Konklusion: Især kvinder med svær grad 

af PKU skal diætbehandles livet igennem. 
Såfremt der etableres god og stabil diæt-
kontrol før og under graviditeten, opnår 
børnene en IQ, der er upåvirket af mode-
rens PKU. 

 Projektet fuldført. 
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 Publikationer: Tre publikationer er accep-
teret til tidsskriftet Pediatrics, forventes 
trykt i 2003. 

 
 Finansiering: NICHD-US samt private 

danske fonde. 
 
3. Den enzymatiske proces, der er ansvarlig 

for omdannelsen af phenylalanin til tyro-
sin, er afhængig af co-enzymet tetra-
hydrobiopterin (BH4). Ved et netop af-
holdt internationalt PKU-symposium (om-
talt nedenfor) samlede en del af interes-
sen sig om, at visse typer PKU antagelig 
kan behandles alene med BH  4 tabletter i 
stedet for den vanskelige diæt. Disse pa-
tienter har tilsyneladende nogle ganske 
bestemte mutationer. I et amerikansk pi-
lotforsøg, støttet af National Institute of 
Health (NIH), har vi bestemt mutationer-
ne hos 23 PKU-patienter, hvor phenylala-
ninværdier normaliseres hos 2/3 alene 
ved tabletbehandling med BH4.  

 
 Publikation: En publikation (publ. 5) samt 

en submitted. 
 
 Mål for 2003: a) at bestemme PKU-

mutationer hos amerikanske patienter, 
der testes for respons på BH4. b) (se pkt. 
9). 

 
 Inspireret af disse opløftende resultater 

er et større dansk-amerikansk studie 
planlagt. Ansøgning om støtte er sendt til 
NIH, Sygekassernes Helsefond og en 
række private danske fonde. 

 
4. Der er i foråret 2002 udarbejdet en arti-

kel om resultatet af neuropsykologiske 
undersøgelser af 63 unge med PKU i al-
deren 15-18 år, hvoraf halvdelen fik en 
nyudviklet aminosyretablet, den anden 
halvdel forsat diætbehandling. De neuro-
psykologiske tests synes at godtgøre, at 
tabletbehandlingen er lige så god som 
gængs diæt.  

 
 Mål for 2003: Publikationen afventer 

medforfatternes bemærkninger. 
 
5. Neuropædiatrisk afdeling har i 2001-2002 

udført et dobbeltblindt projekt, godkendt 
af Den Videnskabsetiske Komité, hvor 
hidtil ubehandlede PKU-patienter er ble-
vet behandlet med det phenylalanin-fri 
aminosyrepræparat PreKUnil for at af-
dække, om deres trivsel bedredes. Bio-
kemisk afdeling blev inddraget i projektet 
i 2002, idet vi i den udvalgte patient-

gruppe identificerede de sygdomsforår-
sagende PKU-mutationer. 

 
 Mål for 2003: At færdiggøre artikel om 

disse resultater. 
 
6. Kan transporten af phenylalanin over 

blod-hjernebarrieren hæmmes?  
 Formålet er at undersøge, hvorvidt til-

skud med phenylalanin-fri, tyrosin og 
tryptofan berigede aminosyretabletter 
kan hæmme koncentrationen af phenyla-
lanin i hjernen og dermed erstatte diæt-
behandling hos voksne. 

 
 Publikation: En publikation er submitted. 
 
 Mål for 2003: Ansøgning om midler til 

projektet. NIH-US er ansøgt om støtte. 
 
7. Analyser af mulige mutationer i genet, 

der koder for det protein, der transporte-
rer phenylalanin fra blod ind i hjernen.  

 "The impact of the large neutral amino 
acid transporter LAT1 on blood-brain 
phenylalanine transport and intellectual 
ability in phenylketonuria".  

 Phenylalanin koncentrationen I hjernen 
er reguleret af aminosyre transporteren 
LAT1. I et samarbejdsprojekt har vi fun-
det ubehandlede PKU-patienter med en 
høj intelligenskvotient til trods for, at de 
har mutationer, der giver klassisk PKU 
normalt ledsaget af mental retardering. 
Et flertal af disse patienter havde lav 
mængde phenylalanin i hjernen. En for-
klaring kan være, at de har en variant af 
LAT1 transportøren, hvorved kun ganske 
små mængder phenylalanin når ind i 
hjernen. For at klarlægge dette vil vi un-
der projekttitlen undersøge en udvalgt 
patientgruppe med høj intelligens, trods 
dårligt behandlet, svar grad af PKU. Sam-
tidig med undersøgelse af mulige mutati-
oner i LAT1 genet måles hjerne phenyla-
lanin koncentrationen. 

 
 Finansiering: Statens Sundhedsvidenska-

belige Forskningsfond, NOVO Fond. 
 
 Mål for 2003: Etablering af metoder til 

analyse af mutationer i LAT1 genet. 
 
 Tidsfrist for projektet: Projektet forventes 

afsluttet pr. 1. maj 2005. 
 
8. Tetrabiopterin (BH4) responsiv phenyla-

lanin hydroxylase mangel. A therapeutic 
trial on patients with identical genotype. 
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 Status pr. 31.12.2002: Støtte er søgt fra 
Sygekassernes Helsefond, Civilingeniør 
Stenild Hjorth’s Enke Else Hjorth’s Fond, 
Frantz Hoffmann’s Mindelegat og Dr. 
Louises Børnehospitals Forskningsfond. 

 
 Mål for 2003: Ansøgning om tilladelse fra 

Den Videnskabsetiske Komité og fra Læ-
gemiddelstyrelsen. Etablering af projekt-
plan. Start på undersøgelsen. 

 
 Tidsfrist: Forventes afsluttet pr. 31. de-

cember 2004. 
 
9. Flemming Güttler blev af tidsskriftet 

Nature opfordret til at skrive et kapitel 
om PKU i et nyt værk ”Encyclopedia of 
the Human Genome”. Kapitlet er accepte-
ret og vil i foråret udkomme i den del af 
værket, der omhandler Genes and Disea-
se. 

 
 Status pr. 31.12.2002: Kapitlet, skrevet i 

samarbejde med konsulent Per Guldberg, 
er accepteret. 

 
 Mål for 2003: Publikation af det omhand-

lede kapitel i bindet "Genes and Disease". 
 
10. I dagene 27.-30. juni 2002 afvikledes det 

andet internationale symposium om PKU 
med 27 udenlandske og 7 danske fore-
dragsholdere samt 130 deltagere. Der var 
en særdeles god stemning under hele 
mødet og mange har efterfølgende skrift-
ligt sendt positive kommentarer. Som 
noget væsentligt inspirerede mødet til 
nye forskningstiltag, bl.a. indenfor syg-
domsmekanisme (genet der koder for 
transport af phenylalanin over blod-
hjernebarrieren) og behandling (BH4 re-
sponsiv PKU). 

 
 Finansiering: Statens Sundhedsvidenska-

belige Forskningsråd, Plasmid Fonden og 
andre fonde. 

 
 Publikation: En publikation (publ. 2). Et 

fyldigt referat er desuden publiceret i 
PKU-News 14 (1-3) 2002. 

 
 
B. Fejl i andre gener involveret i om-

sætning af phenylalanin 
En normal omsætning af phenylalanin kræver 
tilstedeværelse af hjælpeenzymet (co-
factoren) BH4. 

 

1. Genetiske fejl i syntese og regeneration 
af hjælpeenzymet (co-factoren) BH4. 

 I februar 2002 forsvarede cand. scient. 
Anne Romstad med ros sin ph.d.-
afhandling ”Mutation analyses in patients 
with deficiencies in the tetrahydrobiop-
terin synthesis and regereration path-
way.” Afhandlingen er på 47 sider samt 5 
apendixes på I alt 65 sider. Afhandlingen 
er baseret på 5 artikler. 

 
 Finansiering: Ph.d.-studiet var samfinan-

sieret med støtte fra Sygekassernes Hel-
sefond og modtog yderligere støtte fra 
Statens Sundhedsvidenskabelige Forsk-
ningsråd, Novo Nordisk Fonden, Lunbeck-
fonden, Plasmid Fonden, Dagmar 
Marshalls Fond, Frantz Hoffmann’s Min-
delegat, Ernst og Vibeke Husman’s Fond 
samt Direktør Jacob Madsen og Hustru 
Olga Madsens Fond. 

 
 Mutationsanalyser af en stor dansk fami-

lie (37 medlemmer) med dopa-responsiv 
dystoni og Tourette’s syndrom (ticks og 
ufrivillige udråb af lyde eller ord) er tilen-
debragt. En artikel antaget til publikation 
Archives of Neurology. 

 
 Mål for 2003: At publicere endnu en 

artikel om dopa-responsiv dystoni hos 
udenlandske familier, hvor vi har modta-
get blodprøver til analyser af TH og GCH1 
generne. 

 Som tidligere nævnt, er undersøgelser for 
fejl i GCH1, PTS, og QDPR generne nu 
overgået til indtægtsdækket virksomhed. 

 
2. Parkinsons sygdom 
Parkinsons sygdom skyldes en relativ mangel 
på hjernesignalstoffet dopamin eller på de 
receptorer, hvortil dopamin bindes.  
 
a. Et stort europæisk multi-center projekt 

har vist, at tidligt debuterende Parkinson 
(patienter under 40 år) i 30% i tilfældene 
har en eller to mutationer i parkin-genet. 
Et dansk parkin-gen projekt blev i 2000 
etableret ved Århus Universitet af over-
læge Jens Michael Hertz, Institut for Hu-
man Genetik og overlægerne Erik Dupont 
og Karen Østergaard, Århus Universitets-
hospital. I 2001 tilsluttede vi os projektet, 
idet vi da etablerede vort eget projekt 
”Molekylær genetiske undersøgelser ved 
hjernesygdomme med formodet fejl i do-
pamin syntesen”. I løbet af 2002 har vi 
modtaget DNA fra i alt 79 patienter, mhp. 
mutationsundersøgelse af TH og GCH1 
generne. Vi har i 2002 udvidet projektet i 
samarbejde med professor emeritus 
Henning Packenberg, professor Niels 
Tommerup og cand.scient. Mads Bak 
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(ph.d.-studerende), Wilhelm Johannsen 
Center for Funktionel Genomforskning, 
Panum Instituttet. I dette projekt er ind-
draget 38 patienter med familiær Parkin-
son. En undersøgelse af disse familiers 
TH- og GCH1-gener er påbegyndt. 

 
 Mål for 2003: Det er målet i 2003 at 

afslutte et manuskript med den tentative 
titel "Molecular genetics of juvenile and 
familiar Parkinson. Analyses of the 
parkin, tyrosine hydroxylase, and GTP 
cyclohydrolase I genes". 

 
b. I 2002 har vi modtaget prøver fra fem 

forskellige familier i Europa, hvor patien-
terne bl.a. ud fra biokemiske analyser 
kunne tænkes at have en mutation i en-
ten TH- eller GCH1-generne. Alle patien-
terne har neurologiske symptomer, der 
bedres ved behandling med dopamin. 

 
 Mål for 2003: Planlægge publikation med 

den tentative titel ”Tyrosine hydroxylase 
and GTP cyclohydrolase I deficiency. 
Signs, symptoms, and molecular genet-
ics.” 

 
 
2.4.2 Menkes sygdom og fejl i metalstofskiftet 
Målsætning: Udvikling af ny viden om fejl i 
metalstofskiftet og sygdomsudvikling specielt 
med henblik på etablering af nye diagnostiske 
metoder.  
 
Menkes sygdom 
Delmål for 2002: Molekylærgenetiske under-
søgelser af en milde former for Menkes syg-
dom, herunder bl.a. at færdigudvikle en me-
tode til at udtrykke Menkes kobberpumpen i 
gærceller. 
 
Målopfyldelse: Blandt de henviste Menkes 
patienter har ca. 10% et mildere sygdomsfor-
løb og vi ønsker ved molekylærgenetiske 
metoder at afdække årsagen til det mildere 
forløb, der i flere tilfælde ikke er umiddelbart 
indlysende. Til dette formål vil vi undersøge 
hvilke proteinprodukter, der bliver dannet. Vi 
har isoleret flere af genvarianterne og udtrykt 
dem i pattedyrs celler, hvor vi har analyseret 
de dannede proteinprodukter ved brug af 
antistoffer. Vi vil tillige undersøge funktionen 
af disse proteinprodukter ved at udtrykke 
dem i en stamme af bagegær, der mangler 
det tilsvarende Menkes gen. Funktionen be-
stemmes ved at måle genvariantens evne til 
at reparere gærstammens aktivering af et 
kobberkrævende enzym. Det omtalte enzym 
har betydning for jernstofskiftet og svarer til 

ceruloplasmin hos mennesket (se senere 
under Wilson sygdom).  
 
Vi arbejder fortsat med gærsystemet. Syste-
met virker, idet vi kan skelne en intakt 
gærstamme fra end der mangler det tilsva-
rende gen. Men for at kunne afprøve forskel-
lige varianter af Menkes genet, er det nød-
vendigt at foretage flere molekylærbiologiske 
genmanipulationer. Arbejdet fortsætter som 
planlagt om end med lidt lavere hastighed 
end forventet grundet disse gentekniske ma-
nipulationer, der har vist sig betydeligt van-
skeligere end forventet. 
 
Et større oversigtsarbejde vedrørende diagno-
sticering og udredning af patienter med Men-
kes sygdom inklusiv milde former er publice-
ret som kapitel i et estimeret opslagsværk 
(publ. 4). Endvidere foreligger der et manu-
skriptudkast vedr. en familie hvor både milde 
og alvorlige former af Menkes sygdom fore-
kommer. 
 
Mål for 2003: At færdiggøre studierne vedrø-
rende udvalgte patienter med mild fænotype 
og påbegynde publicering af et arbejde.  
 
Finansiering: Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Fonden af 1870, Novo Nordisk 
Fonden. 
 
 
Delmål for 2002: Publicere metoder til 
undersøgelse af partiel mangel af Menkes 
genet hos patienter og bærere samt publicere 
et tilfælde med mosaiktilstand i 
æggestokkene. 
 
Målopfyldelse: Vi har i 2001-2002 udviklet og 
publiceret nye metoder til påvisning af 
deletioner i Menkes genet. Vi har således i 
2002 publiceret en artikel vedrørende 
påvisning af partiel mangel af Menkes genet 
hos drenge med sygdommen (publ. 9) og en 
anden artikel omhandlende påvisning af 
kvindelige bærer af sådanne deletioner (publ. 
10). Vi arbejder fortsat på endnu en metode 
(semikvantitativ PCR) til påvisning af 
kvindelige bærere. Desuden foreligger der et 
næsten færdigt manuskript vedrørende 
mosaiktilstand i æggestokkene, hvor en 
kvinde har født flere børn, der har arvet 
sygdomsanlægget, skønt hun ikke selv er 
anlægsbærer.  
 
Mål for 2003: Færdiggøre manuskript vedrø-
rende mosaiktilstand i æggestokkene hos en 
kvinde samt påbegynde publicering af erfa-
ringer med fosterdiagnostik ved partielle 
gendeletioner. 
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Finansiering: Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Fonden af 1870, Novo Nordisk 
Fonden. 
 
 
Delmål for 2002: Indkøring af ny metode til 
påvisning af mutationer i Menkes genet - 
specielt hos bærere (ekstra projekt igangsat i 
forhold til tidligere mål). 
 
Målopfyldelse: En specielt problematisk grup-
pe udgøres af de Menkes familier, hvor den 
syge dreng er død uden at der er efterladt 
noget materiale. Det er meget vanskeligt at 
afklare direkte på materiale fra moderen om 
hun er bærer af en mutation. De metoder vi 
benytter til påvisning af mutationer i Menkes 
drenge har ikke vist sig brugbare til at finde 
mutationer i bærer. I 2002 har vi ved hjælp 
af et nyerhvervet apparatur (DHPLC) påbe-
gyndt indkøring af en ny metode, og vi har 
allerede været i stand til at påvise den syg-
domsfremkaldende mutation hos en enkelt 
kendt anlægsbærer. 
 
Mål for 2003: Afprøve metoden på flere kend-
te anlægsbærere. 
 
 
Delmål for 2002: Publicere kobberpumpens 
opbygning ved hjælp af mutationer der fører 
til aminosyre udskiftning. 
 
Målopfyldelse: Ca. 17% af de genfejl vi har 
påvist i Menkes genet fører til aminosyreud-
skiftninger. Vi har i 2001-2002 i samarbejde 
med Prof. Signe Larsen og hendes gruppe 
studeret lokaliseringen af disse aminosyreud-
skiftninger i Menkesproteinet. Dette projekt 
har vist sig vanskeligere end først antaget. 
Oprindeligt var det planen at studere alle 
mutationer under et og sammenskrive det til 
en artikel. Men det viste sig uholdbart og 
dette studie er nu ved at blive sammenskre-
vet som to publikationer. Den ene omhandler 
de aminosyreændringer der er lokaliseret i 
den del af proteinet der har meget stor lighed 
med andre metalpumper, mens den anden 
publikation vil omhandle de udskiftninger der 
er placeret i de områder af Menkesproteinet 
der indeholder de kobberspecifikke segmen-
ter. Arbejdet er blevet forelagt i foredrags-
form og som poster ved 1 nationalt og 2 
internationale møder i 2002. 
 
Ud fra lokaliseringen af de genændringer der 
fører til aminosyreudskiftninger, har vi som 
noget nyt dannet den hypotese, at der sker 
en specifik vekselvirkning mellem kobber 
segmenterne og en anden del af proteinet 
kaldet A-domænet. For at afklare dette 

spørgsmål har vi indledt et samarbejde med 
Svetlana Lutsenko, Portland, der har studeret 
interaktionen mellem kobberområderne og 
nogle andre dele af proteinet.  
 
Mål 2003: Starte domænestudier af Menkes 
proteinet. 
 
Finansiering: Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Novo Nordisk Fonden, Fonden 
af 1870. Vi har endvidere opnået yderligere 
fondsstøtte til domænestudier fra Statens 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og 
Novo Nordisk Fonden. 
 
 
Delmål for 2002: Undersøgelse af inaktive-
ringsmønstret hos kvindelige anlægsbærere, 
der viser symptomer på Menkes sygdom 
(ekstra arbejde i forhold til tidl. mål) 
 
Målopfyldelse: Menkes genet er placeret på X-
kromosomet og drenge bliver syge hvis Men-
kes genet indeholder fejl, fordi de kun har 
dette ene X-kromosom. Kvinder har to X-
kromosomer og det ene af disse vil altid blive 
sat ud af spillet tidligt i fostertilstanden (kal-
det X-inaktivering). Vi har studeret X-
inaktiveringsmønstret hos piger, der viser 
symptomer på Menkes sygdom for at afklare 
om deres sygdomsbillede kan forklares ud fra 
mønstret. Hos Menkes piger fandt vi alle typer 
af X-inaktivering. I modsætning hertil fandt vi 
at de relativt få (ca. 10) raske kvindelige 
bærere, der indgik i studiet, kun havde det 
raske gen aktivt. Denne sidste opdagelse 
ønsker vi at undersøge i et større antal kvin-
delige bærere (50-100 stk.) for at afklare om 
dette vil kunne benyttes diagnostisk. 
 
Mål for 2003: Undersøgelse af inaktiverings-
mønstret hos raske kvindelige anlægsbærer 
for Menkes sygdom. 
 
Wilson sygdom 
Mål for 2002: Iværksætte projekt vedr. Wil-
son sygdom. 
 
Målopfyldelse: Wilsons sygdom skyldes fejl i 
en kobberpumpe der er nært beslægtet med 
Menkes pumpen. Wilson proteinet sørger for 
indbygning af kobber i ceruloplasmin, hvilket 
er en forudsætning for at det bliver aktivt. I 
samarbejde med overlæge Peter Ott, Hepato-
logisk Afd. Rigshospitalet vil vi undersøge 
sammenhængen mellem mutationer i Wilson-
genet og mængden af aktivt ceruloplasmin 
hos Wilson patienterne. Vi vil tillige undersøge 
sammenhængen mellem mutationerne og 
søvnforstyrrelser. Vi har tidligere påvist muta-
tioner i Wilsongenet ved almindelig sekvente-
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ring. Da denne metode imidlertid er meget 
tidskrævende er vi ved at opsætte en ny 
mindre arbejdskrævende metode 
(DGGE/DHPLC). I en af de analyserede Wilson 
patienter har vi påvist en partiel mangel af 
Wilson genet. Dette er bemærkelsesværdigt 
idet der ikke tidligere er fundet større deletio-
ner i dette gen. 
 
Mål for 2003: Opsætning af DGGE/DHPLC 
metode til screening for mutationer i Wilson 
genet samt færdigkarakterisering af deletion i 
Wilson genet.  
 
Finansiering: Apotekerfonden, Lundbeck Fon-
den, Jacob og Olga Madsens Fond samt Lud-
vig og Sara Elsass Fond, Novo Nordisk Fon-
den, Fonden af 1870, Jeppe Juhl og Ovita 
Juhls Mindelegat. 
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1.0 Hovedformål og opgaver 
Administration og serviceafdelingen indehol-
der instituttets regnskabs-, personale- og IT 
område samt intern service med reception, 
omstilling, rengøring og viceværtfunktion. 
 
Afdelingen varetager den løbende kontakt i 
forhold til ressort ministeriet i økonomiske og 
personalemæssige forhold.  
 
Afdelingen leverer sekretariatsbistand i for-
hold til bestyrelsen samt er repræsenteret i 
instituttets råd, organer og div. projekt- og 
arbejdsgrupper. 
 
Afdelingen har løbende dialog med instituttets 
øvrige afdelinger omkring budgetmæssige og 
regnskabsmæssige forhold såvel som perso-
naleforhold.  
 
Afdelingen sørger for bemanding af reception, 
varetager kassefunktionen, rengøring herun-
der laboratorieopvask samt mindre vedlige-
holdelsesopgaver på instituttet såvel som på 
instituttets omkringliggende arealer. 
 
 
 
2.0 Mål og væsentlige resultater 
 
2.1 Implementering af Navision STAT 
1. maj 2002 gik instituttet i drift som Navision 
Stat installation. Et projekt der bestemt ikke 
var lykkedes uden en særdeles stor og konti-
nuerlig medarbejderinvolvering og opbakning. 
 
 
2.2 Navision driftcenter for Statens 
Øjenklinik 
Parallelt med installationen af Navision Stat 
blev der tilvejebragt det nødvendige registre-
rings- og aftalegrundlag så instituttet fra 
idriftsættelsesdatoen ligeledes kunne fungere 
som Navision driftscenter for Statens Øjenkli-
nik. 
 
 
2.3 Ny kontoplan forberedt for aktivi-
tetsbaseret budgettering 
Efter de første 6 måneder med Navision blev 
der på baggrund af de høstede erfaringer 

etableret en ny kontoplan understøttende 
instituttets fremtidige aktivitetsbaserede bud-
getmodel. En budgetmodel der fuldt ud un-
derstøttes af instituttets nuværende dynami-
ske rapporterings- og opfølgningsværktøj. 
 
 
2.4 Ny hjemmeside 
Der har pågået et indholds- og navigations-
mæssig kravspecifikationsarbejde i efteråret 
2002 samtidig med at der er indgået aftale 
med et mindre web hus omkring udviklingen 
af instituttets nye hjemmeside. I forbindelse 
med den nye hjemmeside ønskes der etable-
ret mulighed for online bestilling af PKU diæt-
præparater.  
 
Hjemmeside og bestillingsmodul forventes at 
kunne tages i brug primo 2003. 
 
 
2.5 IT-sikkerhed 
Igennem hele 2002 har afdelingen haft fokus 
på IT sikkerhed, hvilket bl.a. er udmøntet 
gennem opdatering og homogenisering af 
instituttets styresystemer og applikationspor-
tefølje samt gennem fysisk sikring primært i 
og omkring instituttets serverfarm.  
 
 
2.6 Elektronisk patientjournalsystem 
Instituttet har i løbet af 2002 fået udarbejdet 
data- og system dokumentation af det nuvæ-
rende patientjournalsystem således at dette 
materiale kan indgå i det i 2003 planlagte 
EPJ-kravsspecikationsarbejde.  
 
Ibrugtagningen af et nyt elektronisk patient-
journalsystem forventes at blive i løbet af 
2004. 
 
 
 
3.0 Personale 
 
Afdelingen beskæftiger i alt 12 personer for-
delt på otte kvinder og fire mænd. Gennem-
snitsalderen i området er 45 år. 

 
 



 

Bilag 
 
Neuropædiatrisk afdeling 
 
Kompetenceudvikling af personalet 
 
AC og læger 
Kursus, Excel, Dadl, 26-27. september (Jytte Bieber Nielsen) 
A-kursus, Teoretisk genetik, Århus, 11-12. november (Jytte Bieber Nielsen) 
Kursus, WPPSI (Jytte Lunding) 
Kursus, WISC, 6. + 27. november (Jytte Lunding, Hanne Karrebæk) 
Kursus, SPSS (Jytte Lunding, Hanne Karrebæk) 
Kursus, Børneernæring, juni-juli (Birgitte Olsen) 
Januar: Årsmøde for pædiatriske kliniske diætister, Odense (Kirsten K. Ahring) 
”Advanced Course in Infant Imaging”, Hammersmith hospital, ICSM, London. 14. marts 2002 
(Maria J. Miranda) 
”MR spectroscopy”, Educational Courses at the 10TH scientific meeting of the ISMRM; Honolulu 
(Hawaii, USA), 18.-19. maj 2002 (Maria J. Miranda) 
”MR Physics for clinicians”. Course at the 10TH scientific meeting of the ISMRM; Honolulu (Hawaii, 
USA), 20.-24. maj 2002 (Maria J. Miranda) 
”Workshop on MR of childhood white matter disorders” (ISMRM), 11.-13. september 2002, Rotter-
dam, The Netherlands (Maria J. Miranda) 
 
 
Deltagelse i nationale og internationale kongresser, møder etc. 
2. danske syndromdiagnostikmøde, Brøndby, 24. januar (Jytte Bieber Nielsen) 
Videnskabeligt møde med fri foredrag, DSMG, Odense, 28. februar (Jytte Bieber Nielsen) 
SHS IEM Meeting, London, 8. marts (Jytte Bieber Nielsen, Kirsten K. Ahring, Birgitte Olsen) 
Kursus, “Principles of Clinical Neurogenetics”, Rigshospitalet, 23. marts (Jytte Bieber Nielsen) 
Vilhelm Johannsen Symposium, “Developmental Genetics and Disease”, Panum (Jytte Bieber Niel-
sen) 
Konference, ESHG, Poster: Mutation spectrum in Rett syndrome in Denmark, 25-28 maj, Stras-
bourg (Jytte Bieber Nielsen) 
International Konference om Phenylketonuri, Helsingør, 27-20. juni, foredrag og chairman (Kirsten 
K. Ahring), deltagere (Jytte Bieber Nielsen, Karin Enggaard Nielsen, Birgitte Olsen, Ulla Leeth, Lea 
Brammer, Jytte Lunding, Hanne Karrebæk) 
Høstmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Roskilde, 25-26. oktober (Jytte Bieber Nielsen) 
Nordisk diætistmøde SHS, Lillehammer, Norge, 30. januar-1. februar, foredrag: Maternel PKU, 
Experiences with Avonil tablets (Kirsten K. Ahring), Coping og compliance, fremlæggelse af res. 
spørgeskemaundersøgelse (Jytte Lunding), Status over patienttilgang i DK (Lea Brammer), deltage-
re (Birgitte Olsen, Maria J. Miranda, Pia Houmøller) 
Fragilt X forældrekursus, Middelfart, 9.-10. november (Jytte Lunding, Helle Hjalgrim) 
SSIEM møde i Dublin, Irland, september, KKA - Poster: Maternel PKU - status in Denmark (Kirsten 
K. Ahring) 
ESPKU møde, Oslo, Norge, oktober. Poster: Maternel PKU - status in Denmark (Kirsten K. Ahring) 
7th biennial meeting of the ESMRN (European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics), 
London, March 14th-16th 2002, med et “abstract” med titlen: “Neurodevelopment at 2 years of age 
in a cohort of preterm infants: Correlation with neonatal Ultrasound (US) and MRI (Maria J. 
Miranda, Peter Born, Karin Nørgaard, Charlotte Strandberg, Anne-Mette Leffers, Margrethe Hern-
ing, Hans Lou, Birgit Peitersen). Child’s Nervous System, vol 18:1-2 (2002), 102” (Maria J. Miranda) 
Tenth scientific meeting of the ISMRM (International Society of Magnetic Resonance in Medicine), 
Honolulu (Hawaii, USA), May 18th-24th 2002, med et abstract med titlen: “The predictive value of 
Magnetic Resonance (MRI) and Ultrasound (US) imaging in preterm neonates (Maria J. Miranda, 
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Peter Born, Karin Nørgaard, Charlotte Strandberg, Anne-Mette Leffers, Margrethe Herning, Hans 
Lou, Birgit Peitersen). Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 10 (2002)” (Maria J. Miranda) 
 
 
Vejlederfunktioner 
Kirstine Ravn, ph.d.-studerende, klinisk genetisk afd. RH, Titel: Molekylærgenetiske årsager til Rett 
syndrom (Jytte Bieber Nielsen) 
Vejleder for diætist-studerende ved Århus Universitet, midtvejsopgave omhandlende PKU (Kirsten 
K. Ahring) 
Vejleder for Liv Pedersen, ernærings- og husholdningsøkonom studerende ved Suhr Seminarium, 6. 
semester pædagogiske opgave (Kirsten K. Ahring) 
Indgået supervisionsaftale med færdiguddannet klinisk diætist, Pia Houmøller (Kirsten K. Ahring) 
Specialevejledning af socialrådgivere, afsluttende speciale (Jytte Lunding) 
 
 
Faglige og akademiske tillidshverv 
Medlem af Københavns Amts Specialeråd for Pædiatri (Jytte Bieber Nielsen) 
Medlem af udvalget for ny målbeskrivelse i specialet klinisk genetik (Jytte Bieber Nielsen) 
Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen Rett syndrom (Jytte Bieber Nielsen) 
Bestyrelsesmedlem, PKU-foreningen for Danmark (Jytte Bieber Nielsen, Birgitte Olsen) 
Videnskabelig repræsentant i den europæiske PKU forening for PKU foreningen i Danmark (Kirsten 
K. Ahring) 
Faglig repræsentant i følgegruppen til DAMP-foreningens Unge-voksen projekt (Jytte Lunding) 
Opstart af netværksgruppe for unge-voksne med ADHD/DAMP i København (Jytte Lunding) 
Repræsentant i et nordisk neuropsykologisk og neuropsykiatrisk samarbejde. Formålet var at udar-
bejde retningslinier for børneneuropsykologisk udredning og differential diagnostisk vurdering, af 
børn og unge med Autisme, Asperger, Tourette eller ADHD/DAMP (Jytte Lunding) 
Deltaget i en arbejdsgruppe under Børneneuropsykologisk Selskab (Jytte Lunding) 
 
 
Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
Foredrag for personalet for Statens Øjenklinik, her, 8. januar (Lea Brammer, Kirsten K. Ahring) 
Temadag om ubehandlet PKU for bo-institutionspersonale, her, 12. marts (hele afdelingen) 
Foredrag om PKU, ved temadag 12. marts (Jytte Bieber Nielsen) 
Forældrekursus for forældre til børn med PKU 0-6 år. her, 14. september (hele afdelingen) 
Temadag om unge voksne med Damp, Ringkøbing Amt, november (Jytte Lunding) 
Foredrag om hukommelse og opmærksomhed, Vingsted Centeret, Vejle, november (Jytte Lunding) 
Foredrag om hukommelse og opmærksomhed og specialundervisning, Kolding, november (Jytte 
Lunding) 
Foredrag om Rett syndrom for klinisk genetikere og børnelæger, Lund, 13. september (Jytte Bieber 
Nielsen) 
Undervist i Kurset: ”Pædiatrisk og neonatal neuroradiologi” i ”Ultralyd og MR i neonatal perioden” 
for yngre pædiatere og radiologer organiseret af Dansk Radiologisk Selskab, Århus, april 2002 
(Maria J. Miranda) 
 
 
Samarbejdspartnere 
R.D., Kathryn Moseley, LA, USA 
MD, Maria Gizewscy, Polen  
H. Serap Kalkanoğlu, MD, Department of Pediatrics, Nutrition & Metabolism Unit, Hacettepe Univer-
sity, Ankara, Tyrkiet 
Margrethe Herning, overlæge, MR afdeling, Hvidovre hospital 
Birgit Peitersen, overlæge, Børneafdeling, Hvidovre hospital 
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Peter Born, læge, ph.d. Børneafdelingen, RH 
Mary Rutherford MD, Robert Steiner Magnetic Resonance Unit, Imaging Sciences Division, ICSM 
Hammersmith hospital, London 
Rex Moats, Physicist, Pediatric & MR unit, LA Children’s hospital, Los Angeles, USA 
Marianne Schwartz, professor, laboratoriechef, Klinisk Genetisk afdeling, Rigshospitalet 
 
 
Tilsagn fra private fonde 
 
Fælles institutansøgning 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Tilskud til proteomanalyseudstyr Grosserer L.F. Foghts Fond 200.000,00 
 
 
 
Klinisk Genetisk afdeling med kromosomlaboratorium 
 
Kompetenceudvikling af personalet 
 
AC og læger 
Kursusdeltager, ”Principles of Clinical Neurogenetics”, marts 2002, Rigshospitalet, København, 
kursus for neurologer, genetikere mv. (Johanne MD Hahnemann) 
Kursusdeltager, ”Teoretisk genetik”, november 2002, Aarhus Universitet, kursus for læger som led i 
speciallægeuddannelsen i klinisk genetik (Johanne MD Hahnemann) 
Genetic linkage analysis. 5 dages kursus, Erasmus Universitet, Rotterdam, februar 2002 (Elsebet 
Østergaard) 
Molekylærmedicin. 4 dages ph.d.-kursus, Skejby Sygehus, april 2002 (Elsebet Østergaard) 
English academic writing. 6 x ½ dags ph.d.-kursus, Københavns Universitet, forår 2002 (Elsebet 
Østergaard) 
Fra gen til funktion. 4 dages ph.d.-kursus, Skejby Sygehus, november 2002 (Elsebet Østergaard) 
Voksenpædagogisk kursus, oktober (Marie Søgaard) 
Efteruddannelseskursus for neurologer, genetikere mm.: Principles of clinical neurogenetics, marts 
(Johanne MD Hahnemann) 
FAYL-grundkursus 1 for tillidsrepræsentanter, marts (Susanne Boonen) 
Konference: Kvindelige Ledere, september (Susanne Boonen) 
Speciallægekursus: Genetisk Rådgivning, oktober (Susanne Boonen) 
Speciallægekursus i teoretisk genetik, november (Johanne MD Hahnemann, Susanne Boonen) 
Speciallægekursus: SOSA (Sundhedsvæsenets Organisation og Sundhedsvæsenets Administration), 
november (Susanne Boonen) 
Københavns Lægeforeningskursus: Lægen som underviser, december (Susanne Boonen) 
Lægeforeningens kommunikationskursus (Helle Hjalgrim) 
4 ph.d.-kurser (Genetic linkage analysis, Molekylærmedicin, English academic writing, Fra gen til 
funktion) (Elsebet Østergaard) 
 
TAP 
Seminar: Lederforum-Ledertemadag, januar (Birthe Jespersen) 
Kursus: Training Cource i ABI, februar (Annie Sand) 
Kursus: Efteruddannelse i klinisk genetik, marts-april-maj (Lise Buchardt) 
Brugermøde: CGH-FISH, maj (Kate Nielsen, Iben Jeppesen, Else Sørensen) 
Kursus: Kursus for arbejdsmiljørepræsentanter, august (Birgit Kassow) 
Kursus: DNA, oktober (Pia Skovgaard) 
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Deltagelse i nationale og internationale kongresser, møder etc. 
Konference: Quantitative Molecular Cytogenetics 2002, juli (Kate Nielsen, Iben Jeppesen) 
Kongres, European Human Genetics Conference 2002, European Society of Human Genetics, Ar-
rangør/Chairman ved Workshop: Prenatal Diagnosis, Strassbourg, maj (Johanne MD Hahnemann) 
Case-præsentation ved det 2. danske syndromdiagnostikmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, januar 
2002 (Elsebet Østergaard) 
Diagnostisk klassifikation af mitokondriesygdomme hos børn. Foredrag i Dansk Selskab for Medi-
cinsk Genetik, februar 2002 (Elsebet Østergaard) 
Disturbed mitochondrial metabolism in an adult male with methylmalonic aciduria. (Østergaard E., 
Wibrand F., Vissing J., Ørngreen M., Güttler F., Horn N). Poster ved 40. SSIEM, Dublin, september 
2002 (Elsebet Østergaard) 
Mitochondrial disorders in childhood. Foredrag ved møde om mitokondriesygdomme, Dansk Selskab 
for Medicinsk Genetik, november 2002 (Elsebet Østergaard) 
2. Danske Syndromkonference, januar, København (alle læger). Case: FG-like Syndrome (Susanne 
Boonen), Case: Mitokondrie sygdom (Elsebet Østergaard) 
Videnskabeligt møde i DSMG med frie foredrag, januar, Odense, Foredrag, Diagnostisk klassifikati-
on af mitokondriesygdomme (Elsebet Østergaard) 
DSMG møde april, København. Foredrag, Bioinformatics in the search for cochlea specific genes 
involved in hearing loss (Nanna Rendtorff) 
34. Annual meeting of the ESHG møde, maj, Strasbourg. Poster: Mutational analysis of tuberous 
sclerosis complex (TSC) genes (Nanna Rendtorff, Karen Brøndum-Nielsen), poster: Gorlin syndrome 
in a patient with deletion of the distal part of chromosome 9q (Susanne Boonen, Karen Brøndum-
Nielsen), Chairman of Workshop: Prenatal diagnosis (Johanne MD Hahnemann) 
Dansk Pædiatrisk selskab møde maj, København. Foredrag: Etablering af mutationsanalyse i tube-
røs sklerose kompleks generne (Nanna Rendtorff) 
40. SSIEM møde, september, Dublin. Poster: Disturbed mitochondrial metabolism in an adult male 
with methylmalonic aciduria (Elsebet Østergaard, Flemming Wibrand, John Visssing, Mette Ørn-
gren, Flemming Güttler, Nina Horn) 
IMGSAC rundbordsmøde, november, London (Karen Brøndum-Nielsen) 
DSMG møde om mitokondriesygdomme, Vejle, november. Foredrag: Mitochondrial disorders in 
childhood (Elsebet Østergaard) 
Forskerdag på amtssygehuset i Glostrup. Poster: Konsanguinitet og medfødte misdannelser (Marie 
Søgaard) 
Møde om 22q11 deletioner. Ågrenska, Gøteborg (Helle Hjalgrim) 
 
 
Vejlederfunktioner 
Bioanalytikerstuderende, U-7 periode, 3 uger i oktober, prænatal diagnostik (Eva Kølbek) 
Ph.d.-studerende Louise Amby, Hvidovre Hospital (hovedvejleder) (Karen Brøndum-Nielsen) 
Ph.d.-studerende Morten L. Pedersen, her. Ph.d.-afhandling: Investigation of imprinted genes that 
may have a role in the etiology of Beckwith-Wiedemann syndrome. Ph-d.-graden tildelt forår 2002 
(Karen Brøndum-Nielsen) 
Ph.d.-studerende Regine Bergholdt, Hagedorn (ekstern vejleder) (Karen Brøndum-Nielsen) 
Ph.d.-studerende Elsebet Østergaard, her (Karen Brøndum-Nielsen) 
 
 
Faglige og akademiske tillidshverv 
Medlem, dbio’s kredsbestyrelse (Lise Buchardt) 
Medlem, PKA’ medlemsrepræsentanter (Lise Buchardt) 
Medarbejderrepræsentant, JFKI-SØ’s bestyrelse (Lise Buchardt) 
Delegeret, dbios’ kongres, maj (Lise Buchardt) 
Medlem, Teknisk Arbejdsgruppe vedr. revision af retningslinierne for prænatal diagnostik i Dan-
mark, Sundhedsstyrelsen (Karen Brøndum-Nielsen, Johanne MD Hahnemann) 
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Medlem, Initiativgruppen til udarbejdelse af referenceprogram vedr. udredning og kontrol ved Von 
Hippel Lindau’ s sygdom (Johanne MD Hahnemann) 
Bestyrelsesmedlem og lægelig sekretær, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, indtil april 2002 
(Johanne MD Hahnemann) 
Medlem, Arbejdsgruppe 3 vedr. fosterdiagnostik og klinisk genetik, Københavns Amts Fødeplanud-
valg (Johanne MD Hahnemann) 
Bestyrelsesmedlem og lægelig sekretær, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (Elsebet Østergaard) 
Medlem af bestyrelsen af ESHG (European Society of Human Genetics) (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af IMGSAC (International molecular genetic study of autism consortium) (Karen Brøndum-
Nielsen) 
Medlem af Genteknologi udvalget, nedsat af Forskningministeriet. Rapport: Fremtidens bioteknolo-
gier - muligheder og risici (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af biobank udvalget, nedsat af Sundhedsministeriet. Rapport Biobankredegørelsen (Karen 
Brøndum-Nielsen) 
Medlem af det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af bestyrelsen af Dr. Louises forskningsfond (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af redaktionskomiteen vedr. lærebog i medicinsk genetik (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af kvalitetssikringsudvalget for genetisk rådgivning, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik 
(Susanne Boonen) 
Næstformand i Fælleslægerådet for Statens Organisationer (Susanne Boonen) 
Medlem af Aftale- og Overenskomstudvalget i Foreningen af Yngre Læger (Susanne Boonen) 
Repræsentant i Repræsentantskabet i Foreningen af Yngre Læger og DADL (Susanne Boonen) 
Medlem af hovedbestyrelsen for LEV (Helle Hjalgrim) 
Formand for Landsforeningen for fragilt X (Helle Hjalgrim) 
Kontaktperson for UNIque - forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser (Helle Hjalgrim) 
Lægefaglig konsulent, Center for Små Handicapgrupper 
 
 
Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
Kursus: Uddannelse af nye tillidsrepræsentanter, oktober (Lise Buchardt) 
Kursus: Uddannelse af nye arbejdsmiljørepræsentanter, januar (Lise Buchardt) 
Kursus, 4th Course in Genetic Counselling in Practice, European School of Genetic Medicine, Berti-
noro, Italien, oktober. Foredrag: Prenatal Diagnosis and screening - an Overview (Johanne MD 
Hahnemann) 
Underviser ved workshops: Prenatal Genetic Counselling scenarios. Deltagere: Tværfagligt, interna-
tionalt kursus for sundhedspersonale (Johanne MD Hahnemann) 
Forelæsning, ”Indikationer for prænatal diagnostik”, Københavns Universitet, februar, Undervisning 
af lægestuderende (Johanne MD Hahnemann) 
Foredrag, ”Gentest - eksemplet Hereditær Hæmochromatose”, oktober, Undervist lægerne, Medi-
cinsk afdeling F, KAS Gentofte (Johanne MD Hahnemann) 
Foredrag om mitokondriesygdomme, Børneafdelingen, KAS Glostrup, januar 2002 (Elsebet Øster-
gaard) 
Foredrag om mitokondriesygdomme, Børneafdelingen, Næstved Centralsygehus, april 2002 (Else-
bet Østergaard) 
Internationalt Kursus. 4th international course in genetic counselling in practice, European School 
of Genetic medicine, Bertinoro, Italien, oktober. Forelæsning: prenatal diagnosis and screening- an 
overview, samt workshops: Prenatal genetic counselling scenarios (Johanne MD Hahnemann) 
Undervisning for audiologopæder, januar (Karen Brøndum-Nielsen) 
Forelæsninger/undervisning for 13. semester lægestuderende, Københavns Universitet, februar + 
september (Karen Brøndum-Nielsen, Johanne MD Hahnemann, Helle Hjalgrim) 
Foredrag v. Landforeningen Autisme, møde, Roskilde, marts; Genetik og autisme (Karen Brøndum-
Nielsen) 
Foredrag v. Dansk Epilepsi Selskab møde, København, marts (Karen Brøndum-Nielsen) 
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Undervisning A kursus i neuropædiatri, København, april (Karen Brøndum-Nielsen) 
Foredrag v. Lægeforeningens konference om etniske minoriteter og forebyggelse, København, 
marts: Genetisk rådgivning (Karen Brøndum-Nielsen) 
Undervisning DMAS efteruddannelseskursus for audiologer, København, oktober: Genetik og høre-
nedsættelse (Karen Brøndum-Nielsen) 
Forelæsning Folkeuniversitetet København, november: Ny viden om årsager til udviklingshæmning 
(Karen Brøndum-Nielsen) 
Undervisning af sygeplejestuderende, december, KAS Herlev, Onkogenetisk rådgivning (Susanne 
Boonen) 
Undervisning af fysioterapeuter, Lillemosegård: Kønsbunden mental retardering (Helle Hjalgrim) 
Undervisning af forældre og fagfolk, Sønderjyllands amt, Fra Mongol til Downs syndrom (Helle 
Hjalgrim) 
Undervisning af forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser: Basal genetik (Helle Hjalgrim) 
Undervisning af personale ved aktivitetscentret i Ishøj samt personale v. institution Jens Warmings-
vej: Hvad er fragilt X syndrom (Helle Hjalgrim) 
 
 
Samarbejdspartnere 
Jacqueline Schoumans, Karolinska Hospital, Stockholm, Sverige 
Anthony Monaco, Welcome Trust, Oxford 
Agnete Parving, Audiologisk afd., Bispebjerg Hospital 
Thomas Rosenberg, Statens Øjenklinik 
Niels Tommerup, Panum Instituttet 
Michael B. Petersen, Athen 
Zeynep Tümer, Panum Instituttet 
Vera Kalscheuer, Berlin 
Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse 
Lennart Pedersen og Demetrious Haracopos, Center for Autisme 
 
 
Studietur 
Afdelingens samlede personale foretog i efteråret 2002 en studierejse til det cytogenetiske labora-
torium ved Guy’s Hospital, London, bl.a. for at se hvorledes PCR baseret hurtig metode fungerede i 
praksis. 
 
 
Tilsagn fra statslige fonde 
 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Continuation of the funding of Research Centre SSVF 700.000,00 

Funktionelle genetiske studier af den arvelige 
sygdom tuberøs sclerose - betydning for celle-
vækst, sygdomsmanifestationer og mulige 
behandlings strategier. 

SSVF 500.000,00 

Tilskud til studieophold Det Sundhedsvid. Fakultet 50.000,00 
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Tilsagn fra private fonde 
 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Bardet-Biedl syndrom Øjenforeningen. Værn om synet 160.000,00 

Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, 
mutationsundersøgelser og diagnostiske kriteri-
er 

Aase og Ejnar Danielsens fond 42.500,00 

Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, mutati-
onsundersøgelser og diagnostiske kriterier 

Grosserer L.F. Foghts Fond 42.500,00 

Mitokondriesygdomme hos børn. Klinik, 
mutationsundersøgelser og diagnostiske 
kriterier 

Dagmar Marshalls Fond 25.000,00 

 
Fælles institutansøgning 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Tilskud til proteomanalyseudstyr Grosserer L.F. Foghts Fond 200.000,00 
 
 
Biokemisk afdeling 
 
Kompetenceudvikling af personalet 
 
TAP 
Seminar: Lederforum-Ledertemadag, januar, Vibeke Rasmussen 
Kursus: Training Cource i ABI, februar, Connie Lund 
Kursus: DNA, marts, Pia Hougaard 
Kursus: DNA, oktober, Nuzha Biari 
 
 
Deltagelse i nationale og internationale kongresser, møder etc. 
Årsmøde for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, ’Lokalisering og effekt af mutationer i ATP7A 
genet hos patienter med Menkes sygdom.’ 28. februar 2002, foredragsindlæg (Lisbeth Birk Møller) 
’10th International Conference on Na,K-ATPase and Related Cation Pumps. Helsingør 8.-14. august 
2002, inviteret foredragsholder (Nina Horn), deltager med poster (Lisbeth Birk Møller) 
SSIEM 40th Annual Symposium, Dublin, Irland, september 2002, deltager med poster (Flemming 
Wibrand) 
’Copper transport and metabolism in living organisms’, Grenoble, 19. september, inviterede fore-
dragsholdere (Nina Horn, Lisbeth Birk Møller), deltagere (Flemming Wibrand, Flemming Güttler, 
Anne Romstad) 
’3rd International Meeting on Copper Homeostasis and its Disorders: Molecular and Cellular 
Aspects’, Ischia 4.-8. oktober 2002, inviteret foredragsholder (Nina Horn), deltager med poster 
(Lisbeth Birk Møller) 
Internatmøde arrangeret af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik ’Mitochondriesygdomme’ Vejle-
fjord Centret, Vejle, 30. november - 1. december 2002, deltager og medarrangør (Nina Horn), 
deltager (Lisbeth Birk Møller), inviteret foredragsholder og medarrangør (Flemming Wibrand) 
European Congress of Perinatal Medicine, Oslo, medforfatter på foredrag (Flemming Wibrand) 
Annual Congress of the European Society for Paediatric Research, Utrecht, medforfatter på poster 
(Flemming Wibrand) 
Phenylketonuria. Present Knowledge and Future Challenges. Helsingør 27.-30. juni 2002. Arrangør, 
symposieleder og foredragsholder (Flemming Güttler), foredragsholdere (Anne Romstad, Per Guld-
berg, Torben Gjetting) deltagere (Nina Horn, Lisbeth Birk Møller, Flemming Wibrand, Vibeke Ras-
mussen, Nuzha Biari, Brunhilde Sundstrøm, Vibeke Henriksen) 
The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 40th Annual Symposium, Dublin 3.-7. 
september 2002, poster (Flemming Güttler) 
 



 VIII

 
Vejlederfunktioner 
Ph.d.-studerende, cand.scient. Lars Riff Jensen, (Nina Horn) 
Specialestuderende i biokemi, Marianne Paulsen (Lisbeth Birk Møller) 
Ph.d.-studerende, læge, Elsebet Østergaard (Lisbeth Birk Møller) 
Bioanalytikerstuderende, U-7 periode, 3 uger i oktober, DNA (Connie Lund) 
Ph.d.-studerende, cand.scient. Anne Romstad, daglig vejleder (Flemming Güttler). Ph.d.-
afhandlingen ”Mutation analyses i patients with deficiencies in the tetrahydrobiopterin synthesis 
and regeneration pathways”. 
 
 
Faglige og akademiske tillidshverv 
Referee for J Exp Cell Res, J Pediatr (Nina Horn)  
Referee for Hum Mut (Lisbeth Birk Møller) 
Medlem af The Steering Committee of the International Maternal Phenylketonuria Collaborative 
Study (Flemming Güttler) 
Medlem af The Editorial Board, The Journal of Inherited Metabolic Disease (Flemming Güttler) 
Medlem af The Editorial Board, Annals of Medicine (Flemming Güttler) 
Referee ved en række internationale, videnskabelige tidsskrifter (Flemming Güttler) 
Observatør i bestyrelsen for Biological Research and Innovation Center (BRIC) (Flemming Güttler) 
Medlem af Sektorforskningsinstitutternes Direktør Kollegium (SEDIRK) (Flemming Güttler) 
Medlem af bestyrelsen for PKU-foreningen for Danmark (Flemming Güttler, til 1. maj 2002) 
Næstformand i Censorformandsskabet for Den Lægevidenskabelige Uddannelse i Danmark (Flem-
ming Güttler, indtil 1 juli 2002) 
Censor i Genetik ved Den Sundhedsvidenskabelige Uddannelse i Danmark (Flemming Güttler, indtil 
1. juli 2002) 
Censor i Medicinsk Biokemi ved Den Sundhedsvidenskabelige Uddannelse i Danmark (Flemming 
Güttler, indtil 1. juli 2002) 
Censor i Molekylær Cellebiologi ved uddannelse i Humanbiologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, 
Panum Instituttet, Københavns Universitet (Flemming Güttler, til 1. juli 2002) 
 
 
Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
”Kennedy Instituttet gennem 35 år”. Foredrag ved Generalforsamling i PKU-foreningen for Dan-
mark, Odense, 13. april 2002 (Flemming Güttler) 
”Kennedy Instituttet gennem 35 år”. Foredrag ved Fællesmøde i anledning af Kennedy Instituttets 
35-års jubilæum d. 29. maj 2002 (Flemming Güttler) 
“The impact of phenylalaninehydroxylase gene mutations on cognitive development in offspring of 
maternal Phenylketonuria”. Foredrag ved Projektmøde mandag d. 3. juni 2002 (Flemming Güttler). 
Deltagelse i åbent hus arrangement for yngre læger, 23. august 2002 (Nina Horn, Lisbeth Birk 
Møller) 
 
 

Samarbejdspartnere 
Overlæge John Vissing, Rigshospitalet, København 
Overlæge Peter Ott, Rigshospitalet, København 
Prof. Gerd Multhaup, University of Heidelberg, Heidelberg, Tyskland 
Lektor Zeynep Tümer, IMBG, Panum Instituttet, København 
Dr. Ilkka Kaitila, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland 
Dr. Pascale Guiraud, Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig 
Prof. Julian Mercer, Deakin University, Deakin, Australien 
Lektor Anne Mølgaard, Københavns Universitet, København 
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Jens Thostrup Bukrinsky, Carlsberg Forskningslaboratoriet, København 
Prof. Signe Larsen, Københavns Universitet, København 
Dr. Svetlana Lutsenko, Oregon Health & Science University, Portland 
Lector Per Amstrup, August Krogh Instituttet 
Dr. Leo Klomp, University Medical Center Utrecht 
Overlæge Terje Rootwelt, Rikshospitalet, Oslo, Norge 
Dr. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet 
Professor Richard Koch, Division of Medical Genetics MD, UCLA, Children’s Hospital Los Angeles, 
Los Angeles. 
Professor Harvey L. Levy, and Associate Professor Susan E. Waisbren, Harvard Medical School and 
Children’s Hospital, Boston. 
Professor Reuben Matalon, DM, PhD, Department of Pediatric Genetics, University of Texas Medical 
School at Galveston, Galveston, Texas. 
Professor Savio L.C. Woo, Institute for Gene Therapy, Mount Sinai Medical School of Medicine, New 
York City, New York. 
Professor Charles R. Scriver, McGill University and Montreal Children’s Hospital, Quebec, Canada. 
Dr. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara. 
Overlæge, lektor Jens Michael Hertz, klinisk genetisk afdeling, Århus Universitetshospital. 
Overlæge, dr.med. Karen Østergaard, neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital. 
Overlæge Erik Dupont, neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital. 
Lektor, dr.med. Thomas G. Jensen, Institut for Human Genetik, Århus Universitet. 
Professor, dr.med. Niels Tommerup, IMBG, Afdeling for Medicinsk Genetik og Wilhelm Johannsen 
Center, Panum Instituttet, Københavns Universitet. 
Ph.-d.-studerende, cand.scient. Mads Bach, IMBG, Afdeling for Medicinsk Genetik og Wilhelm Jo-
hannsen Center, Panum Instituttet, Københavns Universitet. 
 
 
Udstationering/Studietur 
Besøgt samarbejdspartner Pascale Guiraud, Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig 17.-27. 
maj 2002 (Nina Horn) 
Studietur til Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig 18.-22. september 2002 (hele afdelingen) 
Studieophold hos Pascale Guiraud, Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig 18. september - 5. 
oktober 2002 (Marianne Paulsen) 
 
 
Udenlandske gæsteforskere 
Projekter: “Tetrahydropiopterin (BH4) responsive phenylalaninhydroxylase (PAH) deficiency” og 
“The effect of long neutral amino acid supplementation on Phenylalanine transport across the 
blood-brain barrier”. Professor Richard Koch, MD, UCLA, Los Angeles, 24. juni og 2. juli 2002. 
Projekt: “The impact of phenylalanine-free tyrosine and thryptophan enriched amino acid tablets on 
psychosocial behavior in adults with untreated phenylketonuria (PKU)”.  
Dr. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Turkey (i samarbejde med konsulent Anne Romstad, 
ph.d. og klinisk diætist Kirsten Ahring). 9.-14. september 2002. 
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Tilsagn fra statslige fonde 
 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Funktionsstudier af den energikrævende 
kobberpumpe ATP7A 

SSVF 900.000,00

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

SSVF 700.000,00

 
 
Tilsagn fra private fonde 
 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Wilson sygdom, en arvelig fejl i kobberstof-
skiftet 

Ludvig & Sara Elsass' fond 150.000,00

Wilson sygdom Fonden af 1870 30.000,00

Wilson sygdom: En arvelig fejl i kobberstof-
skiftet, der kan behandles. 

Apotekerfonden af 1991 300.000,00

Wilson sygdom: En arvelig fejl i kobberstof-
skiftet, der kan behandles. 

Lundbeckfonden 50.000,00

Wilson sygdom Direktør Jacob Madsen & hustru 
Olga Madsens fond 

20.000,00

Forsøg med en ny og enkel behandling  
af Føllings sygdom. 

Civilingeniør Stenild Hjorth's enke 
Else Hjorth's fond 

16.500,00

Wilson sygdom Savværksejer Jeppe Juhl og hustru 
Ovita Juhls Mindelegat 

25.000,00

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

Novo Nordisk fonden 100.000,00

Funktionsstudier af den energikrævende  
kobberpumpe, ATP7A 

Novo Nordisk fonden 100.000,00

PKU Diverse fondsmidler 174.428,00
 
 
Fælles institutansøgning 
Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 
Tilskud til proteomanalyseudstyr Grosserer L.F. Foghts Fond 200.000,00
 
 
 
Administrations- og serviceafdelingen 
 
Kompetenceudvikling af personalet 
 
Diverse kurser understøttende brugen af Navision STAT. 
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