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1. Beretning 
 
1.1 Indledning 
 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) er en sektorforskningsinstitution 
under Socialministeriet. Det nye navn blev taget i brug i 2004. Institutionen har et 
samlet personale på 88 årsværk organisatorisk fordelt på 3 faglige hovedområder 
samt administration og service. Hertil en tværgående forskningsenhed.  
Institutionen er placeret i Storkøbenhavn på adresserne Gl. Landevej (Glostrup) og 
Rymarksvej (Hellerup). I 2007 vil alle medarbejdere blive samlokaliseret i et nyt 
domicil i Glostrup. I 2004 og 2005 blev der bevilliget i alt 81 mio. kr. til om- og 
tilbygning af nuværende domicil, jf. § 15.64.03 Bygge- og anlægsarbejde 
(Anlægsbev.).   
 
 
1.2 Mission og vision 
 
Der henvises til institutionens resultatkontrakt, som findes på www.kennedy.dk. 
 
 
1.3 Hovedopgaver 
 
KISØ´s hovedopgaver fordeler sig på følgende udadrettede hovedformål jf. 
finansloven 2004 § 15.64.01: 
 
Forebyggelse og behandling 

- Laboratorieundersøgelserne udføres dels i forbindelse med en af institutionens kerneopgaver 
(behandling af PKU1) dels som indtægtsdækket virksomhed, bl.a. udføres fosterkromosom-
analyser samt en række andre biokemiske, kromosom- og DNA-analyser.  

- Behandling og rådgivning af PKU-patienter, hvilket indbefatter træk på diætist, plejepersonale, 
psykolog samt lægefaglig ekspertise. Hertil kommer rådgivning af familier, læger, institutioner 
m.m. i forbindelse med (fragilt X2) og andre mentalt retarderende sygdomme. Institutionen 
administrerer ca. 15 mio. kr., jf. § 15.64.02. Diætpræparater (Lovbunden), til indkøb af 
diætpræparater til patienter med PKU og Alkaptonuri, hvilket er ensbetydende med bestilling 
af diætpræparater hos leverandører. 

- Institutionen er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Her 
foregår diagnosticering og rådgivning af sjældne øjensygdomme samt af en lang række 
arvelige øjenlidelser. Endvidere ydes der optisk rehabilitering til patienter med svære 
synshandicap. Institutionen behandler primært børn, unge og erhvervsaktive. 

 
Forskning og formidling 

- På institutionen registreres børn og unge under 18 år med synsnedsættelse i bl.a. 
Synsregisteret. Der foretages ca. 200 nye patient-registreringer samt opdateringer af 
patientoplysninger på ca. 1.000 patienter årligt. 

- Institutionen er Socialministeriets faglige rådgiver i spørgsmål om optiske hjælpemidler, og 
der sker formidling af medicinsk-optisk viden til andre myndigheder, læger, optikere, 
pædagoger, patienter og pårørende. 

- Forskning er en aktivitet hvor institutionen er etableret med en national såvel som en 
international forskningsposition, med stort netværk og produktion af internationale 
publikationer. Forsknings- og udviklingsaktiviteten er centreret på fem programområder, der 
spænder fra molekylærbiologi til patientbehandling. Til institutionen er tilknyttet en optisk   
forsøgsklinik hvor afprøvning af optiske hjælpemidler gennemføres med henblik på at give en 
vurdering af deres anvendelighed. 

- Institutionen deltager i uddannelse af personale i social og sundhedssektoren samt 
uddanner forskere (PhD studerende og specialestuderende) 

                                               
1 PKU eller Føllings sygdom er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet medfører mental retardering (psykisk 
udviklingshæmning) 
2 Fragilt X syndromet er et mentalt retarderingssyndrom, som fortrinsvis rammer drenge med symptomer som bl.a. 
autisme og hyperaktivitet. Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved afvigelser i den 
sociale udvikling, kommunikation og adfærd 
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1.4 Årets finansielle resultater 
 
 

Tabel 1, Oversigt over virksomhedens finansielle resultat 2004 i mio. kr. 
  R2004 

Indtægter  19,3 

Bruttoudgifter  47,8 

Resultat, brutto -28,5 

Nettobevilling 27,0 

Årets resultat -1,5 

Akkumuleret resultat, primo  8,5 

Akkumuleret resultat,  ultimo  7,0 

 
 
Årets negative nettoresultat på -1,5 mio. kr. kan bl.a. henføres til forbrug af 
opsparede midler fra tidligere år. Institutionens akkumuleret overskud ultimo 2004 
på 7,0 mio. kr. skal anvendes til:  
 
• anskaffelse af et nyt Elektronisk PatientJournal System (EPJ). Det forventes, at 

kontrakt indgås primo 2005 og evt. indfrielse af (EPJ)kontraktmæssige optioner 
• apparaturanskaffelser på Øjenklinikken 
• reinvestering i laboratorieudstyr  
samt 
• dækning af evt. personalemæssige følgeudgifter i forbindelse med deltagelsen i 

projektet omkring opførelsen af nyt domicil i Glostrup samt indførelsen af et nyt 
Elektronisk PatientJournal System. Det er planlagt, at det nye domicil 
ibrugtages i 2007. I 2004 blev der udarbejdet byggeprogram og udført 
prækvalifikation af totalrådgivere. I 2005 indgås totalrådgiveraftale med 
vinderen af projektkonkurrence, som afsluttes i foråret 2005. Endvidere vælges 
hovederntreprenør til udførelse af hovedprojektet. I 2006 -2007 opføres det 
nye domicil.  

 
 
 
1.5 Årets faglige resultater 
 
Tabel 2, Oversigt over den faglige målopfyldelse 
Faglige mål Målopfyldelse  
(H) Produktion  84% 
 (U) Forebyggelse - behandlingen (PKU) 100% 
 (U) Forebyggelse – laboratoriediagnostik 100% 
 (U) Forebyggelse - diagnostik, rådgivning, 
   rehabilitering 

89% 

 (U) Forebyggelse – registrering 75% 
 (U) Forskning 100% 
 (U) Formidling 65% 
(H) Effekt  58% 
Samlet faglig målopfyldelse  71% 

Note: (H) angiver hovedgruppe af mål mens (U) angiver undergruppe 
 
 
Den samlede faglige målopfyldelse på 71pct. vurderes som værende 
tilfredsstillende. Målopfyldelsen ligger lige under institutionens samlede 
målopfyldelse på 73 pct., jf. efterfølgende tabel 4. 
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For Forebyggelse – behandling PKU (100pct.) gælder at patienterne har været 
dækket ind gennem institutionens faglige beredskab bestående af læger, 
psykologer, ernæringsvejledning samt plejepersonale. I forhold til 2002 har der dog 
været tale om et mindre fald i antallet af lægeundersøgelser og 
ernæringsvejledninger. Fald der kan forklares ved en mindre tilgang af nye børn 
med behandlingskrævende PKU i 2004 i forhold til tilgangen i 2002. I 2002 var 
tilgangen på 7 nye børn mens den i 2004 kun var på 3 nye børn med 
behandlingskrævende PKU.  
 
Fuld målopfyldelse er også opnået for Forebyggelse – laboratoriediagnostik 
(100pct.), hvor analyseantallet i 2004 er fastholdt på 2002 niveauet. Analysetallet 
opretholdes til trods for at der for de prænatale (fosterkromosom)analyser har 
været tale om et væsentligt fald grundet ændrede regler for gravide, fra 
Sundhedsstyrelsen. At antallet alligevel opretholdes skyldes at institutionen i 2003 
indgik aftaler med 2 nye udtagningssteder således at dette opvejer  faldet jf. de 
ændrede regler.  
 
Forebyggelse – diagnostik, rådgivning, rehabilitering (89pct.) Ned på 
målopfyldelsen har trukket at det i 2004 ikke er lykkedes at etablere en  
videncenter-funktion for bl.a. Rett syndrom3. Til gengæld opfyldes resultatkravet 
omkring genetisk og psykologisk rådgivning af familier med Fragilt X – hvor 6 
familier i 2004 har været bistået med tilrettelæggelse af den socialpædagigiske 
indsats i samarbejde med kommuner/amtskommuner. 5 familier har fået 
rådgivningen på institutionen mens én familie er rådgivet og testet i hjemmet. 
Hertil kommer genetiske rådgivninger, herunder onkogenetisk rådgivning hvor det 
samlede antal konfrontationsrådgivninger i forhold til 2002- er steget fra 197 til 
303 rådgivninger. Det samlede antal telefonrådgivninger herunder 
telefonrådgivninger til synshandicappede er også steget i forhold til 2002. For 
telefonrådgivningerne specifikt gælder at der i de sidste 10 måneder af 2004 har 
været foretaget en systematisk registrering i alle udadrettede afdelinger. Resultatet 
har været at institutionen for år 2004 totalt set har anvendt 0,6årsværk på 
telefonrådgivninger til fagpersoner/patienter/pårørende fordelt med 55pct. på 
samtaler mellem 5-10min. varighed, 31pct. mellem 10-20min., 9pct. mellem 20-
30min., og 5pct. på samtaler af over 30min. varighed 
 
Forebyggelse – registrering (75pct.) kan henføres til indfrielsen af kravet 
omkring et mere fremadrettet samarbejde mellem de amtslige synscentraler og 
institutionen, hvilket er tilvejebragt gennem regelmæssige møder mellem 
institutionen og  synscentralerne samt kursusafholdelse for optikerne ansat ved 
sysncentralerne. Ned på målopfyldelsen har trukket at det i 2004 ikke direkte er 
lykkedes at etablere et formaliseret fælles indrapporteringssystem for de amter der 
benytter anden registrering end registersystemet SeeWin.  
 
Også fuld målopfyldelse for Forskning (100pct.) her gælder bl.a. resultat-kravet 
om at forskningen skal være af høj kvalitet og relevant, dvs. bidrage til viden til 
gavn for samfundet. Her er kriterier for god kvalitet  internationale netværk, 
herunder udveksling med udenlandske forskere, evne til at tiltrække eksterne 
midler, publikation i peer-reviewed tidsskrifter samt uddannelse af forskere. Ca. 
40% af de internationale videnskabelige publikationer hidrører fra internationalt 
samarbejde og den opnåede impact factor viser, at publikationerne har 
gennemslagskraft. Forskere fra institutionen fungerede i 2004 som hovedvejledere 

                                               
3 Rett syndrom er en sjælden arvelig sygdom, der giver alvorlig fremadskridende mental retardering. Sygdommen er 
stort set kun diagnosticeret ved piger 
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for 2 Ph.D. studerende og som medvejledere for 8 Ph.D studerende og bidrog på 
denne måde væsentligt til uddannelse af fremtidens forskere.  
 
Formidling (65pct.) Målet er ikke nået pga. arbejdet med institutionens fælles 
hjemmeside, logo og brevpapir har afventet institutionens nye navn. En grundig 
proces der betød at arbejdet med de øvrige elementer er blevet skubbet til 2005. 
Hertil kommer at institutionen i 2004 ikke har udarbejdet plan til forbedret 
betjening af socialministeriet der var sat som resultatkrav. 
 
Effekt (58pct.) Målet er ikke nået da man i 2004 bl.a. ikke har nået at udarbejde 
dokumentationsgrundlag for at Øjenklinikkens diagnostik og synsrehabilitering fører 
til bedre funktionsevne og  herigennem gør patienterne mere selvhjulpne m.m.. 
Tilvejebringelsen af dette (effekt)grundlag forventes opstartet i 2005.   
 
 
 
1.6 Forventninger til det kommende år 
 
Institutionen har fortsat væsentlige økonomiske og styringsmæssige 
udfordringer. Det er vanskeligt at forestille sig at institutionen fortsat kan 
fastholde det nuværende omsætningsniveau i institutionens indtægtsdækkede 
laboratorievirksomhed. Den faldende omsætning til en vis grad kompenseres ved 
øget genetisk rådgivningsvirksomhed. Hertil kommer, at det i forbindelse med 
implementeringen af et nyt EPJ system samt detailprojekteringen af institutionens 
nye domicil sandsynligvis vil være nødvendigt, at foretage væsentlige 
ressourcemæssige prioriteringer. Hertil det fortsatte krav om effektivisering som 
følge af den løbende reduktion af institutionens finanslovsbevilling.  
 
I kvalitetsprojektet forventes håndbogens første del ”organisatoriske krav” 
færdiggjort i 2005 samtidig med at der tages hul på anden del af håndbogen - 
”Tekniske krav”. Institutionen forventer at anslået 10% af de nuværende 
laboratorieanalyseforskrifter er ”konverteret” til ny (kvalitets)struktur i løbet af 
2005. Sideløbende med dette foregår arbejdet med ensretning af 
laboratorieprøvens ”gang”, hvor beskrivelser for de involverede funktioner skal 
udarbejdes og forventes færdige og implementeret i løbet af 2005. Det endelige 
mål er at opnå akkreditering/certificering ift. ISO standard. 
 
I forbindelse med den kommende kommunalreform er VISO (videns- og 
specialrådgivningsorgansisation) blevet introduceret. KISØ vil helt sikkert komme til 
at spille en rolle i VISO - men hvordan og hvor meget afhænger af den endelige 
organisering herunder afklaring af de ydelsesmæssige snitflader i forhold til 
kommunerne. 
 
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 har KISØ fået bevilling til 
gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system 
med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, 
med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet.  
Året 2005 skal bl.a. bruges på en amtslig interviewrunde samt udarbejdelse af en 
kravspecifikation. 
 
I løbet af 2005 vil institutionens forskning yderligere udbygges.  En række 
forskningsprojekter vedr. molekylærbiologiske undersøgelser af arvelige mentale 
retarderingssyndromer er i gang og der forventes publikationer vedrørende Rett 
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syndrom, Menkes syndrom4, Fragilt X, Tuberøs sclerose5 samt fejl i 
phenylalaninstofskiftet6 og energistofskiftet. Kliniske forskningsprojekter med 
afprøvning af nye behandlingsmetoder af PKU  fortsættes. 
 
Forskning indenfor øjensygdomme pågår for at kunne tilbyde forbedret 
rådgivning og behandling. Der pågår bl.a. klinisk-epidemiologiske studier af 
øjenlidelser, og udføres projekter om udvalgte arvelige øjensygdommes 
molekylære genetik. En lang række arvelige øjenlidelser studeres fortsat i 
veludviklede nationale og internationale samarbejdsprojekter. 
 
En satsning på non-viral genoverførsel7 til hjerne og nethinden, der bl.a. støttes af 
Veluxfonden, vil gøre det muligt at starte en række projekter med behandling af 
sygdomme i disse væv. Der vil blive påbegyndt nye projekter om genterapi af 
PKU, der bl.a. bygger på opnåede resultater med genreparation og forsøg med 
mus med denne sygdom. Der forventes EU-midler til eksperimentel genterapi af 
Menkes8 og Wilsons sygdomme9. Der vil i 2005 publiseres en række artikler om 
genreparation og genterapi.  
 
Der er indgået kontrakt med Orphanet, et europæisk konsortium, med henblik 
på at indberette til et offentligt tilgængeligt informationsnetværk vedrørende 
sjældne sygdomme. KISØ står for den danske ”arm”. Informationer om danske 
laboratorier, klinikker og forskningsprojekter forventes lagt på databasen i 2005. 
Netværket støttes med en bevilling fra EU kommissionen. 
 
KISØ deltager i forskerskolen for genmedicin, der blev startet i 2004. 
Forskerskolen vil i 2005 uddele flere Ph.D. stipendier og organisere en række Ph.D. 
kurser, bl.a. med udenlandske gæstelærere. De kurser der arrangeres er åbne for 
alle institutionens Ph.D. studerende. 
 
En samlet vurdering er at der forestår store udfordringer i forbindelse med det nye 
byggeri samt implementering af EPJ. Samt at udfordringerne i forbindelse med 
tilpasning af ressourcer til opgaver kræver en indsats vedr. prioriteringer, samt 
fortsat rationaliseringer vedr. f.eks. patientbehandling. Samtidig er forventningen at 
der kan tiltrækkes eksterne forskningsmidler og at forskningsaktiviteten fortsat vil 
være høj, bl.a. takket være internationale samarbejder. 
 
 
 

                                               
4 Menkes sygdom er en medfødt fejl i kobberstofskiftet, der oftest giver svær hjerneskade 
5 Tuberøs sclerose er en arvelig sygdom, der karakteriseres af godartede svulster, som kan opstå i mange organer, 
f.eks. hjerne, hjerte, øjne, hud, lunger, nyrer og knogler. Det hårdest ramte system er nervesystemet, med forekomst 
af mental retardering, epilepsi og autisme 
6 Fejl i phenylalaninstofskiftet: Phenylalanin, der er en vigtig bestanddel i kosten, og nødvendig for mange processer i 
kroppen, omdannes normalt til tyrosin. Fejl i denne omdannelse kan give ophobning af phenylalanin og dermed 
sygdommen PKU eller Føllings sygdom 
7 Non-viral genoverførsel: Genterapi, dvs. sygdomsbehandling ved genoverførsel, kan udføres ved brug af virus eller 
ved non-virale metoder (f.eks. liposomer, rent DNA injektion eller ved brug af "gen-kanonen" 
8 Menkes sygdom er en medfødt fejl i kobberstofskiftet, der oftest giver svær hjerneskade 
9 Wilsons sygdom er en arvelig defekt i kobberstofskiftet, der giver levercirrhose 
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1.7 Oversigt over hovedkonti 
 
Tabel 3, Oversigt over hovedkonti 
§ 15.64.01 John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (JFKI-SØ)  

§ 15.64.02 Diætpræparater (lovbunden bevilling)  

 
Nedenstående underkonti hører under ovennævnte hovedkonto §15.64.01, jf.  
budgetspecifikation på FL 2004. 
 
Figur 1, Institutionens underkonti i 2004 
§15.64.01.10 Kennedy  
§15.64.01.20 Øjenklinik 
§15.64.01.30 Fragilt-X syndromet10 og medfødte sygdomme i energistofskiftet11. 
§15.64.01.40 Edb-baseret patientjournalsystem 
§15.64.01.60 Øjengenetik m.v. 
§15.64.01.90 Indtægtsdækket virksomhed 
§15.64.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
 
Vedrørende diætpræparatkontoen varetager KISØ alene administrationen.  

                                               
10 Fragilt X syndromet er et mentalt retarderingssyndrom, som fortrinsvis rammer drenge med symptomer som bl.a. 
autisme og hyperaktivitet 
11 Sygdomme i energistofskiftet: energi dannes ved et samspil mellem optagelse af ilt (vejrtrækning) og optagelse af 
føde. De biokemiske processer kaldes energistofskiftet 
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2. Målrapportering 
 
 
2.1 Målrapportering - en oversigt 
 
Tabel 4, Oversigt over samlet målopfyldelse fordelt på hovedgrupper 

 målopfyldelse 
Mål År 2003 År 2004 
(H) Produktion  81% 84% 
(H) Effekt  70% 58% 
(H) Kvalitet og service  72% 73% 
(H) Viden og humankapital  57% 55% 
(H) Økonomi  72% 100% 
Samlet målopfyldelse 71% 73% 

Note: (H) angiver hovedgruppe af mål  
 
En samlet målopfyldelse på 73pct. skønnes at være tilfredsstillende. 
 
Spredningen mellem hovedgrupperne er på 45 procentpoint med højeste score på 
hovedgruppen Økonomi (100pct.) mens laveste score er opnået på hovedgruppen 
Viden og humankapital (55pct.).  
 
Hovedgruppen Produktion er omtalt i afs. 1.5 Årets faglige resultater. 
 
For hovedgruppen Kvalitet og service (73pct.) gælder at ibrugtagnings-
tidspunktet for et nyt fælles EPJ system er skubbet til sommeren 2005. EU 
udbudsrunden samt den efterfølgende kontraktafklaringsfase har bl.a. været ramt 
af  ressourceknaphed hos potentiel leverandør, hvorfor en kontrakt endnu ikke er 
underskrevet. Hertil kommer at det forventede arbejde med  udvikling af 
(patient)spørgeskemaundersøgelser er ikke igangsat i 2004 som forventet.  
 
At Viden og humankapital (55pct.) ligger lavt skyldes primært at statens krav 
om at 4% af de ansatte skal være på særlige vilkår (realiseret 3%) og at 3,5% af 
de ansatte skal være indvandrere eller efterkommer af indvandrere fra lande 
udenfor Vesteuropa (realiseret 2%). Hertil kommer at arbejdet med pointscoren for 
institutionens ledervurderingsundersøgelse, der skal gennemføres i 2005, ikke er 
påbegyndt i 2004. 
 
Økonomi (100pct.) skyldes bl.a. arbejdet med de omkostningsbaserede 
regnskabsprincipper samt arbejdet med effektiviseringsstrategien. Hertil at den 
nuværende aktivitetsbudgettering/-styring ligeledes kobles med faglige mål, hvilket 
bl.a. er sket gennem udbygning af budgetterings-/styringsværktøjet til 
diætpræparater hvor compliance er indarbejdet ultimo året 2004 jf.  nedenstående 
afsnit 2.2 ”Målrapportering - uddybende analyse og vurderingen” af resultatkrav.  
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2.2 Målrapportering - uddybende analyse og vurderingen 
 
Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Produktion Forebyggelse - behandling (PKU) [5.1.1.6] 

Resultatmål og –krav 

Der udarbejdes et målbart koncept for ønsket compliance vedr. diætbehandlingen, 
f.eks. i form af % afleverede blodprøver indenfor de fastlagte grænseværdier og/eller 
forbrug af diætpræparat i forhold til den ordinerede mængde. 
Baggrund  

Bestillinger af diætpræparat er siden 2002 blevet registreret under den enkelte 
patient, i samme system registreres den ordinerede mængde. Derved har man fået et 
mål for patientens forbrug og ved at sammenligne dette med den ordinerede 
mængde, kan vi følge graden af patientaccept af behandlingen, eller compliance. 
Dette kan bruges som udgangspunkt for vejledning og støtte af familien, især for 
patienter under 18 år. 
Analyse og vurdering 

Kan internt kontrollere patienternes forbrug. Giver mulighed for forbedring af 
compliance. 
Status => Målet er opfyldt 

 
 
 
Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Produktion Forebyggelse - 

laboratoriediagnostik (PKU) 
[5.1.2.2] 

Resultatmål og –krav 
I løbet af  året vil vi afslutte kvalitetssikringen af den nye metode til phenylala-
ninbestemmelse12 og arbejde på automatisering af analysen. 
Baggrund  

Princippet i PKU behandlingen består i en begrænsning af indtagelsen af phenylalanin. Da 
phenylalanin findes i alle proteiner, erstattes det meste naturligt protein med et 
diætpræparat, der indeholder alle de øvrige aminosyrer13. Af hensyn til barnets vækst og 
udvikling er en nøje afmålt mænge phenylalanin nødvendig. Phenylalaninniveauet reguleres 
efter indholdet af phenylalanin i blodprøver, som forældrene lærer selv at tage fra en tå 
eller finger – blodprøven, phenylalaninanalysen, fortages efterfølgende på institutionen og 
er blevet udvalgt som model for afprøvning af forskriftopbygningen under kvalitets-
systemet. 
Analyse og vurdering 

Metodeforskriften er udarbejdet og tilrettelser af forskrift til forskriften er foretaget, ligesom 
en vurdering af muligheder og fordele ved automatisering er gennemgået. Metoden 
mangler dog en justering, idet afvigerapporter har påvist et problem omkring mængder.  
Status => Målet er næsten opfyldt (90%) 

 

                                               
12 Phenylalaninbestemmelse er måling af phenylalaninkoncentrationen, f.eks. i blodprøver 
13 Øvrige aminosyrer (i proteiner ud over phenylalanin): Aminosyrer er bestanddelene i vore proteiner 



 11

 
Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Produktion Forebyggelse - diagnostik, 

rådgivning, rehabilitering 
[5.1.3.4] 

Resultatmål og –krav 
Der udarbejdes en differentieret venteliste for henviste patienter til øjenklinikken. 
Ventetiden for nyhenviste patienter må ikke i gennemsnit være større end 3 måneder fra 
modtagelse af henvisning til undersøgelse. Ventetiden for genhenviste patienter må ikke i 
gennemsnit være større end 6 måneder. 
Baggrund  

Øjenklinikkens patienter er mennesker som har et synsproblem, hvor diagnosen endnu ikke 
er stillet eller mennesker som har en diagnose, men hvor synsproblemet medfører besvær 
med enten at fastholde arbejde eller bare klare en almindelig dagligdag. Patienterne 
henvises fra andre øjenlæger eller synscentraler og har derfor været igennem udredning 
lokalt. Øjenklinikken er således den sidste mulighed for at modtage en kvalificeret 
øjenlægelig-optisk behandling. Ventetider til undersøgelse er selvfølgelig af meget stor 
betydning for de patienter som skal benytte øjenklinikkens ekspertise. At der arbejdes med 
differentieret venteliste indebærer, at der tages hensyn til det psykiske pres som personer 
og familier er udsat for, hvis øjenlidelsen ikke er diagnosticeret og som ikke har haft et 
tilbud om kvalificeret optisk rehabilitering. 
Analyse og vurdering 

Alle henvisninger til øjenklinikken gennemgås af ledelsen med henblik på at vurdere hvor 
mange undersøgelser der er behov for i det enkelte tilfælde, omfang af tidsforbrug til den 
enkelte patient, samt derefter hvilken ventetid der kan accepteres. Der er sket ændringer i 
procedurerne idet nogle patienter i modsætning til tidligere ikke tilbydes den samme 
udredning, idet det har været nødvendigt at differentiere udredningen for at kunne holde 
ventetiderne. Bagsiden af medaljen kan være at klinikken på langt sigt, kan have 
vanskeligt ved fortsat at fastholde den fulde viden om sygdommenes langtidsforløb. 
Status => Målet er opfyldt 

 
 
 
Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Produktion Forebyggelse, diagnostik, 

rådgivning, rehabilitering 
[5.1.3.5] 

Resultatmål og –krav 

Der etableres en videncenter-funktion på institutionen for andre handicap, specielt 
tænkes på Rett syndrom (Rett syndrom er en X-bunden dominant sygdom, der stort 
set kun er diagnosticeret hos piger. Prævalensen er omkring 1:10.000 piger, dvs. en 
tilgang på 3 patienter/år). Måles som: er der etableret  indgang til videncenteret via 
institutionens hjemmeside eller ej. 
Baggrund  

Patienter med Rett syndrom er psykisk udviklingshæmmede og multihandicappede, 
hvilket medfører, at de jævnligt har kontakt til mange forskellige områder af vort 
social- og sundhedssystem, hvor kendskabet til den sjældne tilstand ofte er 
mangelfuld. Da vi på instituttet ligger inde med specialviden om Rett syndrom, vil vi 
som videncenter kunne støtte og rådgive familier til et barn med Rett syndrom om 
muligheder for behandling og støtteforanstaltninger, om genetiske forhold, samt stå til 
rådighed med oplysning om sygdommens forskellige aspekter til socialt, pædagogisk 
og sundhedsfagligt personale.  
Analyse og vurdering 

Behovet findes hos familierne, især som nydiagnosticerede, men også for de ældre 
patienter. 15-20 familier/år.  
Økonomi og ressourceforbrug  

Vil kræve tilvejebringelse af finansiering for fysioterapi, socialrådgivning, samt yngre læge 

Status => Målet er ikke opfyldt 
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Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Produktion Forskning [5.1.5.1a-g] 

Resultatmål og –krav 
Der publiceres mindst 19 reviewed videnskabelige artikler og udvikles 5 metoder mm. jf. 
efterfølgende akkumulerede skema. (de enkelte forskningsprojekter er beskrevet i 2004 
resultatkontraktens bilagsdel m.h.t. vægt og resultat-krav). 
Baggrund  

De videnskabelige publikationer kan vurderes på mange måder. De fleste er udkommet i 
tidsskrifter med "referee-ordning" hvilket betyder, at artiklerne er vurderet af uafhængige 
anonyme bedømmere, hvilket er med til at sikre den videnskabelige kvalitet. Tidskrifterne, 
hvori artiklerne er trykt, vurderes ved en impact factor", hvilket er udtrykt for antal gange 
en artikel i tidskriftet er citeret i gennemsnit. Da publikationerne oftest er et resultat af 
flerårige forskningsprojekter, vil den aktuelle forskning først kunne vurderes i løbet af en 
årrække. 
Analyse og vurdering 

Resultatkravet er opfyldt i høj grad, idet der i 2004 er publiceret 37 videnskabelige artikler, 
heraf 32 i internationale videnskabelige tidsskrifter med referee-ordning. Den 
gennemsnitlige "impact factor" for disse artikler er 2,9 hvilket er tilfredsstillende. 
Publikationerne er fordelt på alle institutionens forskningsområder. De fleste publikationer 
er resultat af samarbejde med andre institutioner. Således stammer 12 artikler fra nationalt 
og 14 artikler fra internationalt forskningsamarbejde. 19 publikationer har institutionens 
medarbejdere som første- eller sidste-forfatter. Jf. afs. 4.4 Publikationsoversigt i 
bilagsdelen.  
Status => Målet er opfyldt 

 
 
 
Hovedgruppe Undergruppe Resultatkrav-ID 
Kvalitet og service [5.3.5] 

Resultatmål og –krav 
Der arbejdes med kvalitetssikring af laboratoriefunktionen. 

Baggrund  

Flere af institutionens samarbejdspartnere og konkurrenter er i større eller mindre grad 
begyndt at implementere kvalitetssikringsprogrammer. Kvalitetssikring af KISØ er absolut 
en forudsætning for institutionens fortsætte tilstedeværelse i markedet for bl.a. 
laboratorieanalyser. 
Analyse og vurdering 

Kvalitetshåndbogens første del (”Krav til ledelse”) vedr. organisatoriske og administrative 
forhold er tæt på at være færdig. En stor del af grundmaterialet er på plads, hvilket 
stemmer nogenlunde overens med hensigt for 2004. Vejledning til forskrift blev færdig 
omkring 3. kvartal 2004. Selve udarbejdelsen af forskrifter blev udlagt til test hos enkelte 
brugere ultimo 2004/primo 2005. Flere er nu i gang med at skrive forskrifter efter den nye 
struktur. Oprindeligt var det tænkt at udarbejdelse af forskrifter var påbegyndt 2004 - men 
arbejdet med vejledningen tog længere tid end forventet. Der har været 61 afvigerapporter 
i 2004. 22 har ikke givet anledning til yderligere aktion, mens 39 har givet anledning til én 
eller anden form for tiltag/korrigerende handling. Afvigerapporterne er blevet kategoriseret 
for at kunne skelne evt. problemområder fra hinanden og for at sikre en bedre opfølgning. 
Systematikken fungerer fint omkring processen. Opstarten har været langsom og 
”overtalelsen” til at gøre brug af afvigerapporten har taget længere tid end ventet. 
Status => Målet er opfyldt 
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3. Regnskab 
 
 
3.1 Driftsregnskab 
 
Tabel 5, Regnskab for John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik. §15.64.01 
(mio. kr.)   

 
Regnskab 

2003 
Budget  
2004 

Regnskab 2004
Difference 

(B-R) 
Budget 2005 

Udgifter 61,6 46,1 47,8 -1,7 42,8 

Indtægter 17,1 19,3 19,3 0,0 15,0 

Resultat, brutto 44,5 26,8 28,5 -1,7 27,8 

Bevilling (nettotal) 40,7 26,8 27,0 -0,2 27,8 

Resultat, netto -3,8 0,0 -1,5 1,9 0,0 
 
Note:  
Regnskabstal for 2003 er summen af regnskabstal for konto § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet og 
konto § 15.64.01. Statens Øjenklinik 
Bevilling til diætpræparater er på fra FL 2004 opført på konto § 15.64.02. Diætpræparater (Lovbunden).  

 
 

Årets underskud på 1,5 mio. kr. dækkes af akkumuleret overskud primo 2004,. 
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004 er på 7,0 mio. kr. 
 
En del af merforbruget kan bl.a. henføres til forbrug af opsparing til afholdelse af 
udgifter i forbindelse med driften af Center for Øjengenetik samt diverse 
apparaturinvesteringer til laboratorier og øjenklinikker.  
 
 
 
3.2 Bevillingsafregning 
 
Tabel 6, Bevillingsafregning for § 15.64.01. John F. Kennedy Instituttet - Statens 
Øjenklinik (mio. kr.)  

Hovedkonto Bevilling  Regnskab  Årets overskud 

Akkumuleret 
overskud til 
videreførelse 
ultimo året 

Driftsbevilling      

- Lønsum 20,3 20,6 -0,3 1,2 

- Øvrig drift 6,7 7,9 -1,2 5,8 

- I alt 27,0 28,5 -1,5 7,0 

 
Årets merforbrug af lønsum skyldes bl.a. fortsat planlagt brug af opsparede 
lønmidler ved Øjenklinikken i 2004. 
 
Merforbruget under øvrig drift skyldes bl.a. investering i laboratorieapparatur og 
apparatur til Øjenklinikken.  
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Tabel 7, Akkumuleret resultat for § 15.64.01 John F. Kennedy Instituttet - Statens 
Øjenklinik (mio. kr.) 

Hovedkonto Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003  Årets resultat Ultimo 2004 
15.64.01 8,8 12,3 8,5 -1,5 7,0 

Note: 
Akkumuleret resultat ultimo 2001 og 2002 er summen af resultaterne for konti § 15.64.01. Statens 
Øjenklinik og § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet.  
 
 
Det akkumuleret overskud ultimo 2004 på 7,0 mio. kr. anvendes til: 

a) ca. 3,5mio.kr. til anskaffelse af et nyt Elektronisk PatientJournal system 
(EPJ) med forventet ibrugtagning medio 2005 

 
b) ca. 0,7mio.kr.  til evt. indfrielse af (EPJ)kontraktmæssige optioner samt 

dækning af evt. personalemæssige følgeudgifter i forbindelse med 
deltagelsen i projektet omkring opførelsen af nyt fælles byggeri i Glostrup 
samt indførelsen af et nyt Elektronisk PatientJournal System. 

 
c) ca. 2,8mio.kr. til udskiftning af laboratorieapparatur/-indretning, øjenklinik-

apparatur samt til drift af Center for Øjengenetik i 2005 og 2006  
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3.3 Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 8, Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 

Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004 
1.482 1.221 294 528 

 
 
Tabel 9, Oversigt over aktiviteter i indtægtsdækket virksomhed (antal analyser) 
Aktiviteter 2001 2002 2003 2004 

Biokemiske analyser - 406 506 484 

DNA analyser 153 190 212 288 

Kromosom analyser 2089 2174 2595 2497 

Onkogenetisk rådgivning 63 90 88 185 

Neuropsykologiske undersøgelser 11 9 - - 
Øjenundersøgelser samt elektrofysiologiske 
undersøgelser af personer med udviklingshandicap   - - - 10 

 
 
Faldet i de biokemiske analyser kan bl.a. henføres til den fortsatte fokusering 
hvor ikke rentable analyser må udgå samt det forhold at laktat- og pyruvat-
analyserne14 fortsætter den faldende tendens fra 2003 mens der spores en stigning 
i analyser vedrørende respirationskæden15.  
 
Nye tilbud til gravide kvinder med en primær risikovurdering, ved hjælp af 
ultralydsundersøgelser og blodprøvescreening, har betydet et fald i antallet af 
fosterkromosomanalyser. I forhold til 2003, ca. 1.300 (inkluderet i tallet 
kromosomanalyser 2.595), vil institutionen sandsynligvis stå med et samlet et fald 
på omkring 50pct. ultimo 2005. At der ikke umiddelbart fremstår et væsentligt fald 
mellem 2003 til 2004 skyldes at der er indgået aftale med yderligere to 
optagesteder, hvilket stort set har neutraliserer faldet i 2004 rent antalsmæssigt. 
Hertil kommer at der har været en reel stigning i de postnatale analyser 
primært knoglemarvsanalyserne. Stigningen i CGH analyserne16 primært har kunne 
henføres til periodisering idet analysen først fra 2004 har kørt optimalt og man 
derfor har fået afviklet helle 2004 sammen med et udestående fra 2003.  
 
For DNA analyserne gælder at der har været konstateret en stigning i PCR 
analyserne samt for analyser vedrørende Fragilt X. Andre (ikke onkogenetiske) er 
takstbelagt fra 2005 og vil kunne bidrage med øgede indtægter 
 
Efterspørgslen efter øjenundersøgelser samt elektrofysiologiske undersøgelser af 
personer med udviklingshandicap har ikke stået mål med institutionens 
umiddelbare forventninger til 2004, hvorfor undersøgelsestilbudet ikke forventes 
videreført i 2005.  
 
 
 

                                               
14 Laktat er mælkesyre, som f.eks. produceres i store mængder i hårdtarbejdende muskler og som også findes normalt 
i kroppen. Forhøjede niveauer af laktat i blodet kan være tegn på en stofskiftesygdom 
Pyruvat er goså et stof, som normalt produceres i kroppen. Måling af pyruvat kan også i visse situationer benyttes til at 
diagnosticere stofskiftesygdomme 
15 Respirationskæden: En vigtig biokemisk proces, der finder sted i mitochondrierne. Respirationskæden er ansvarlig for 
det meste af cellernes energiproduktion 
16 CGH (Comparativ Genomisk Hybridisering) analyse. En analyse, der kan bruges til at undersøge, om der er for meget 
eller for lidt af områder af vores arvemasse. Dette kan være tilfældet ved mange cancerformer og ses også ved mange 
arvelige sygdomme 
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3.4 Tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed 
 
Tabel 10, Oversigt over tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed (1.000 kr.) 

Ordning 
Overført 

beholdning fra 
tidligere år 

Modtagne tilskud Årets udgifter Årets resultat 
Overskud til 
videreførelse 

Forskning 6.026 3.356 3.586 -230 5.796 
Note:  
”Overskud til videreførelse” er lig med institutionens bankindestående. 
 
Der modtages tilskud fra private fonde og Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd til gennemførelse af forskningsprojekter ved institutionen. Det er ofte 
nødvendigt at skaffe finansiering fra flere fonde for at gennemføre et forsknings-
projekt. For yderligere information henvises til bilag om modtaget støtte til 
forskningsprojekter. Til ”Overskud til videreførelse” kan lægges 
tilsagn/trækningsret vedrørende fremtidige år. Penge der endnu ikke er tilgået 
institutionens bankkonti. Tillagt disse tilsagn bringes det samlede overskud til 
videreførelse op på 5.796 t. kr.. 
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3.5 Personale 
 
Institutionens tal for personaleomsætning (jf. nedenstående) indeholder bl.a. 
barsel, læger i uddannelsesstillinger samt diverse projektansættelser.   
 
Tabel 11, Oversigt over personalebevægelser 

  2001 2002 2003 2004 

Antal årsværk 80 88 81 88 

Tilgang af medarbejdere 15 16 21 13 

Afgang af medarbejdere 17 11 15 9 
Note: 
Oplysninger om personale vedr. 2000, 2001 og 2002 indeholder data vedr.  
konto § 15.64.01. Statens Øjenklinik og § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet 
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4. Bilag til regnskabet 
 
4.1 IT-anvendelse på Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik, sikkerheds-
instruks 
 
Institutionen overholder den foreliggende godkendte sikkerhedsinstruks – senest 
opdateret og godkendt april 2004.  
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4.2 Resultatet fordelt på hovedformål 
 
 
Tabel 12, Årets resultat opdelt på hovedformål (mio. kr.)  
Hovedformål R2003 Indtægter Udgifter Resultat 

Forebyggelse og behandling 22.6 14,2 21,7 7,5 

Forskning og formidling 7.8 3,3 11,8 8,5 

Hjælpefunktioner 11.3 1,8 11 9,2 

Generel ledelse og administration 2.8  3,3 3,3 

     Total 44.5 19,3 47,8 28,5 
     Bevilling (netto) 40.7   27 

     Resultat, netto -3.8     -1,5 
 
 
Note: 
Jf. FL 2004 ændrede formålsangivelsen pr. 2004, hvorfor 2003 resultatet er fordelt på baggrund af tidl. 
formålsopdeling. 
 
Indtægterne under Forebyggelse og behandling kan hovedsageligt henføres til den 
salg af laboratorieanalyser under indtægtsdækkede virksomhed (ca. 11,2mio.kr.).  
 
Ca. 56pct. af nettoudgifterne kan direkte henføres til de udadrettede aktiviteter 
mens tallet i regnskabet for 2003 (akkumuleret for de dengang 2 institutioner) 
kunne opgøres til godt 65 pct.. Det skal hertil bemærkes at institutionens 
nettoudgifter i 2003 indeholdt en bevilling til diætpræparater (udadrettet formål) på 
ca. 13mio.kr. - bevillingen er efterfølgende blevet gjort lovbunden. 
 
Udgifterne for de ”ikke udadrettede aktiviteter” dækker over Generel ledelse og 
administration såvel som over hjælpefunktioner, hvoraf sidstnævnte bl.a. 
indeholder udgiften til el, vand, ejendomsskatter, husleje (Øjenklinikkens lejede 
lokaler i Hellerup) samt den andel af rengøring, pedelfunktion, sekretariatsbistand 
samt foto, IT m.m. der ikke direkte er henførbar til de udadrettede aktiviteter. 
 
Generel ledelse og administration udgør i år 2004 knap 12pct. af de samlede 
nettoudgifter.  
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4.3 Tilsagn fra fonde 
 
Tabel 13, Oversigt over tilsagn fra fonde 
 

 
 
 

Tilsagn fra fonde

Private fonde -

Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb

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

Non-viral genoverførsel til hjernen Lægeforeningens Forskningsfond 30.000
At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) Øjenfonden 200.000
Non-viral genterapi af blindhed forårsaget af degeneration af nethinden Velux Fonden 650.000
Cancer in patients with Ataxia Telangiectasia and in their relatives Kræftens Bekæmpelse 66.000
Identifikation af sygdomsgener, der bevirker dopa-responsiv dystoni Dansk Parkinsonforening 40.000
Klinik, ætiologi og diagnostik af danske patienter med cornelia de lange Dr. Louises Børnehospital Forskningsfond 60.000
At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) A.P. Møller Fonden 30.000
At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom (Bardert-Biedl syndrom) Øjenforeningen Værn om synet 200.000
Filterprojekt (Clavis) Synoptik-Fonden 44.000
Driftsmidler til Gordon Norrie Center Øjenfonden 500.000
Rejselegat Dansk Optikerforening 32.000
Nærsynethed i Danmark, epidemiologi og årsager Myopifonden 31.000
Nærsynethed i Danmark, epidemiologi og årsager Værn om synet 89.000
Øvrige tilsagn Stenild Hjort´s enke Hjorth´s Fond 17.000
I alt fra private fonde 2.039.000

Statslige fonde -

Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb
Continuation og the funding of Research Centre SSVF 175.000
Experimentel genterapi af stofskiftesygdommen SSVF 300.000
Funktionsstudier af den energikrævende kobberpumpe ATP7A SSVF 300.000

Funktionelle genetiske studier af den arvelige sygdom tuberøs sclerose - betydning for cellevækst, 
sygdomsmanifestationer og mulige behandlingsstrategier SSVF 250.000

Molecular analysis og the large neutral amino acid transporter, LAT1, in patients with 
phenylketonuria and different degrees of brain damage SSVF 350.000
Orphanet SPC 2003220 Valerie Fonteny 127.000
Fragilt X syndrom - fra gen til funktion SSVF 480.000
I alt fra statslige fonde 1.982.000
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4.4 Publikationsoversigt 
 
Tabel 14, Oversigt over publikationer 
 
Videnskabelige publikationer 2004 
 
 
1 
Abdallah BM, Jensen CH, Gutierrez G, Leslie RG, Jensen TG & Kassem M.  
Regulation of human skeletal stem cells differentiation by Dlk1/Pref-1. J. Bone Miner. 
Res. 2004; 19(5): 841-52. 
 
2 
Bache I, Assche EV, Cingoz S, Bugge M, Tumer Z, Hjorth M, Lundsteen C, Lespinasse 
J, Winther K, Niebuhr A, Kalscheuer V, Liebaers I, Bonduelle M, Tournaye H, Ayuso C, 
Barbi G, Blennow E, Bourrouillou G, Brondum-Nielsen K, Bruun-Petersen G, Croquette 
MF, Dahoun S, Dallapiccola B, Davison V, Delobel B, Duba HC, Duprez L, Ferguson-
Smith M, FitzPatrick DR, Grace E, Hansmann I, Hulten M, Jensen PK, Jonveaux P, 
Kristoffersson U, Lopez-Pajares I, McGowan-Jordan J, Murken J, Orera M, Parkin T, 
Passarge E, Ramos C, Rasmussen K, Schempp W, Schubert R, Schwinger E, Shabtai F, 
Smith K, Stallings R, Stefanova M, Tranebjerg L, Turleau C, Van Der Hagen CB, 
Vekemans M, Vokac NK, Wagner K, Wahlstroem J, Zelante L, Tommerup N.  
An excess of chromosome 1 breakpoints in male infertility. Eur J Hum Genet. 2004; 
12(12): 993-1000. 
 
3 
Boonen SE, Stahl D, Kreiborg S, Rosenberg T, Kalscheuer V, Larsen LA, Tommerup N, 
Brondum-Nielsen K, Tumer Z. 
Delineation of an interstitial 9q22 deletion in basal cell nevus syndrome. Am J Med 
Genet A. 2004; 132A(3):324-328 
 
4 
Borm B, Moller LB, Hausser I, Emeis M, Baerlocher K, Horn N, Rossi R. 
Variable clinical expression of an identical mutation in the ATP7A gene for Menkes 
disease/occipital horn syndrome in three affected males in a single family. J Pediatr. 
2004; 145(1): 119-21. 
 
5 
Brondum-Nielsen K.  
Chromosome abnormalities and genetic counselling. Eur J Hum Genet. 2004; 12: 686. 
 
6 
Bugge M, Delozier-Blanchet C, Bak M, Brandt CA, Hertz JM, Nielsen JB, Duprez L, 
Petersen MB. Trisomy 13 due to rea(13q;13q) is caused by i(13) and not 
rob(13;13)(q10;q10) in the majority of cases. Am J Med Genet A. 2004; 132A(3): 
310-313 
 
7 
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