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1. Beretning 2008 
 
 
1.1 Virksomhedspræsentation 
 
"Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental 
retardering" er i henhold til Lov om Sektorforskning af 5. maj 2004, en selvstændig sektorforskningsin-
stitution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
Kennedy Centret er et nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, der kan 
medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i tæt inte-
gration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning. 
 
Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte syg-
domme (PKU og alkaptonuri) og landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære 
synshandicap. Centret fører en lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Desuden er der via 
satspuljebevilling p.t. landsdækkende rådgivnings- og videnscenterfunktion for Fragilt X syndrom og 
Rett syndrom, samt visse andre sjældne sygdomme. 
 
Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige 
myndigheder i henhold til gældende regler. 
 
Kennedy Centret stiller sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder 
m.fl. samt bidrager til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, 
professionshøjskoler, konferencer m.v. 
 
 
1.1.1 Mission og vision 
 
Mission  
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige handicap 
inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgiv-
ning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profite-
re af Kennedy Centrets ekspertise. Det gør vi ved at 
 
• udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau 
• yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tids-

punkter 
• indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet 
• formidle viden til behandlere, forvaltninger, uddannelsessystemet samt brugere/patienter 
 
Vision 
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne 
arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med 
stofskiftesygdommen PKU. 
 
 
1.1.2 Hovedformål og -opgaver 
 
Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på områderne mental retarde-
ring og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Centrets øvrige opgaver. 
 
Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens 
resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, 
herunder sammenhængende veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sund-
hedssektor og sociale sektor.  
 
Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberet-
ninger vedrørende synshandicap. 
 
Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning 
om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.  
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1.2 Årets faglige resultater 
 

Tabel 1. Kvantificeret oversigt over den faglige målopfyldelse 

Hovedopgave Resultatkrav 
Opfyldt  

resultatkrav 
Delvis opfyldt 
resultatkrav 

Ikke opfyldt 
resultatkrav 

Forskning 9 7 2 - 

Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og be-
handling 

7 4 - 3 

Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og 
databanker samt registre  

5 5 - - 

Undervisning, rådgivning og vidensformidling 4 2 2 - 

Den samlede virksomhed 7 7 - - 

I alt 32 25 4 3 

 
Centrets samlede resultat med 25 opfyldte resultatkrav, 4 delvis opfyldt og 3 resultatkrav, der ikke er 
opfyldt ud af 32 mulige resultatkrav, skal ses i lyset af et år med indførelse af elektronisk patientjournal 
og flytning af hele Kennedy Centret til nyt domicil i Glostrup. Der findes en uddybning af resultatmålene 
i afsnit 2.  

 
Tabel 2. Sammenfatning af økonomien for virksomhedens hovedopgaver 

Hovedopgave 
Indtægtsført 

bevilling  
Øvrige indtæg-

ter  Omkostninger 
Andel af over-

skud 

Forskning 6,6 2,3 7,8 1,1 

Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og 
behandling 

13,6 4,5 18,0 0,1 

Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og 
databanker samt registre  4,9 9,0 15,0 -1,1 

Undervisning, rådgivning og vidensformidling 1,4 - 1,3  0,1 

Den samlede virksomhed 22,3 1,6 24,3 -0,4 

I alt 48,8 17,4 66.4 -0,2 

 
Ovenfor er  vist finanslovsbevillingen, øvrige indtægter, omkostninger og andel af overskud fordelt på 
Kennedy Centrets hovedopgaver. Årets samlede resultat er på –0,2 mio. kr. før reservation af uforbrug-
te satspuljemidler, der udgør 1,2 mio. kr.  
 
Andelen af overskuddet på ”Forskningen” på 1,1 mio. kr. er udtryk for udskydelse af aktiviteter grundet 
indflytningen til nyt domicil i 2008. 
 
Ligeledes skyldes underskuddet på 1,1 mio. kr. på ”Diagnostiske laboratorieydelser, bio- og databanker 
samt registre”  produktionstab på laboratoriet i forbindelse med indflytningen.  



6 

 
1.3 Årets økonomiske resultat  
 
Årsrapport aflægges for:  
 
hovedkonto §16.33.09 Kennedy Centret (driftsbevilling)  
hovedkonto §16.33.10 Diætpræparater (lovbunden bevilling) 
 
For §16.33.09 Kennedy Centeret udviser regnskabet et samlet nettoresultat på – 1,4 mio. kr. jf. neden-
stående tabel 1. Underskuddet er dækket via træk på egenkapitalen. 
 
Underskuddet kan henføres til merudgifter på grund af forsinkelsen af byggeriet af nyt domicil, flytning 
samt rentestigninger. Merudgifterne beløber sig til 5,5 mio. kr.  
 
For at imødegå de ekstraordinære merudgifter har Kennedy Centret fået en tillægsbevilling på 4,1 mio. 
kr., hvoraf de 2,3 mio. kr. er givet som lån til genopretning. Beløbene er indarbejdet i bevillingen på 
47,5 mio. kr. jf. tabel 1.  
 
 

Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio. kr.) 

Hovedtal fra resultatopgørelsen Regnskab 2008 

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)  17,4 

Ordinære driftsomkostninger -61,7 

Heraf personaleomkostninger -34,6 

Andre driftsposter, netto   0,0 

Ekstraordinære poster, netto   0,0 

Årets resultat (ekskl. bevillinger) -44,3 

  Driftsbevilling 

Indtægter  17,4 

Udgifter -61,7 

Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) -44,3 

Bevilling (nettotal), inkl. TB  47,5 

Årets driftsresultat   3,2 

Finansielle poster, netto  -4,6 

Årets samlede resultat  -1,4 

 

Hovedtal fra balancen Status pr. 31.12.08 

Anlægsaktiver i alt 129,9 

+Heraf immaterielle anlægsaktiver    1,8 

Heraf materielle anlægsaktiver 127,1 

Omsætningsaktiver i alt  25,2 

Aktiver i alt 155,1 

Egenkapital    0,8 

Hensatte forpligtelser 132,9 

Øvrige forpligtelser   21,4 

Passiver i alt 155,1 

 
Det bemærkes, at der er uforbrugte midler i 2008 fra satspuljeprojekter på ca. 1,2 mio. kr., jf. tabel 7. 
Beløbet er overført til forbrug i 2009 og er derfor modregnet i ovenstående samlede resultat for 2008. 
 
Fra tidligere år har Kennedy Centret uforbrugte opsparede satspuljemidler svarende til 3,2 mio. kr. jf. 
tabel 7. Den samlede akkumulerede opsparing ultimo 2008 for satspuljeprojekter kan herefter opgøres 
til ca. 4,4 mio. kr. 
 
Angående korrektion af balancen henvises til side 26.
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I nedenstående figur 1 er vist sammenhængen mellem virksomhedens indtægter og omkostninger, hvor 
forskellen mellem søjlerne afspejler årets resultat.  
 

Figur 1. Indtægter og omkostninger 
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I figur 2 er vist forholdet mellem aktiver og passiver for Kennedy Centret. Den kraftige stigning i aktiver 
og passiver mellem 2007 og 2008 skyldes opførelse og færdiggørelse af nyt domicil. For en nærmere 
beskrivelse af balancens sammensætning henvises til tabel 8. Angående korrektion af balancen henvises 
til side 26. 
 

Figur 2. Balancens sammensætning 
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Nedenfor er i figur 3 vist egenkapitalens sammensætning. Udover startkapitel består den af overført 
overskud fra tidligere år. I 2008 egenkapitalen reduceret som følge af, at årets resultat gav et under-
skud på 1,4 mio. kr.  Angående korrektion af balancen henvises til side 26. 
 

Figur 3. Egenkapitalens sammensætning 
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I nedenstående figur 4 er vist sammenhængen mellem Kennedy Centrets samlede gæld og låneram-
men. Både låneramme og gæld er steget kraftigt i 2008, hvilket skyldes opførelse og færdiggørelse af 
nyt domicil. Centret har i 2008 overholdt den samlede låneramme. Angående korrektion af balancen henvi-
ses til side 26. 
 

Figur 4. Låneramme og SKB-gæld 
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Tabel 4. Virksomhedens administrerede udgifter (t. kr.) 

Art Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab 

Administrerede tilskud 
og lovbundne ordnin-
ger 

Lovbunden bevilling 
16.33.10 Diæt-

præparater 
16.000 18.925 

 
I forbindelse med regnskabet for 2008 er udgiften til diætpræparater opgjort til 18,9 mio. kr., hvilket er 
et merforbrug på 2,9 mio. kr. Området er vanskeligt at budgettere, idet der er stor variation i tilgangen 
af nye børn og forbruget af diætpræparater. En del af merudgiften i 2008 kan tilskrives en stigning i 
priserne og anvendelse af dyrere præparater.  Det bemærkes, at udgiften er lovbunden.  
 
 
1.4 Forventninger til det kommende år 
 
Kennedy Centret står fortsat over for adskillige og samtidig store udfordringer i de kommende år. Både 
universitetsreformen i 2006, kommunalreformen med nye større regioner, øget konkurrence, ny specia-
leplanlægning, ny medicin og teknologi, en landsdækkende elektronisk patientjournal og krav om ak-
kreditering, vil stille store krav til Kennedy Centret såvel i forhold til omverdenen som internt. 
 
Som led i universitetsreformen knæsatte regeringen en tidligere beslutning om at opføre nyt domicil til 
Kennedy Centret tæt på Glostrup Hospital. Indflytningen i de nye bygninger er sket i eftersommeren 
2008. Det er Kennedy Centrets forventning, at de nye rammer vil understøtte mulighederne for at imø-
dekommende de mange udfordringer.  
 
Fremhævelsen af Kennedy Centret som et selvstændigt nationalt forsknings- og rådgivningscenter skete 
i forlængelse af Universitetsreformen, hvor regeringen tillige besluttede, at Kennedy Centret skal inte-
greres i Region Hovedstaden. Udmøntningen af denne beslutning er sket via en rammeaftale indgået i 
foråret 2007 mellem Region Hovedstaden og Kennedy Centret. Rammeaftalen er i gang med at blive 
konkretiseret via en række delaftaler. Formålet er bl.a. at gøre Kennedy Centret til en del af Køben-
havns Universitetshospital for hermed at realisere synergi på forsknings- og uddannelsesområdet.  
 
De nye regioner åbner mulighed for, at hver enkelt region - ikke mindst Region Hovedstaden - i større 
omfang end hidtil bliver i stand til at løfte opgaver, der kræver specialviden og ekspertise på grund af 
større enheder og økonomisk volumen. Det gælder især for varetagelsen af højt specialiserede opgaver. 
Kennedy Centrets eksistens er i høj grad afhængig af, i hvilket omfang det lykkes at bevare en synlig 
opgaveplacering i landsspecialeplanlægningen og/eller i regionernes sygehusplanlægning. Kennedy 
Centret er repræsenteret i de respektive organer vedrørende specialeplanlægning. 
  
En landsdækkende elektronisk patientjournal vil stille krav om systematisk og relevant kommunikation 
med den øvrige sundhedssektor. Kennedy Centret har implementeret første etape af nyt patientregi-
streringssystem primo 2008 og skal i gang med en udbygning af patientjournalen, således at den kan 
håndtere instrumentopkobling og ekstern elektronisk kommunikation.  
 
Endelig betyder såvel den stigende konkurrence som kravet til kvalitet, at Kennedy Centret til stadighed 
må have fokus på at levere høj kvalitet til lavest mulige omkostninger. Derfor er en akkrediteringspro-
ces igangsat startende med Kennedy Centrets diagnostiske laboratorium. 
 
Kennedy Centrets bestyrelse har den 20. februar 2007 vedtaget en strategi for Kennedy Centret for 
perioden 2007 - 2010, der tager højde for de omtalte udfordringer og som understøtter en udvikling af 
centret som nationalt "center of excellence" inden for sine kerneområderne vel vidende, at en lang 
række forudsætninger - ikke mindst økonomiske - skal være til stede. 
 
I nedenstående tabel er vist udviklingen i nettobevillingen for Kennedy Centret inkl. og ekskl. satspulje-
bevillinger og ekskl. udgifter til nyt domicil.  
 
Tabel 5. Udvikling i nettobevilling 

Mio. kr. (FL 2009) 2008 2009 2010 2011 2012 

Samlet bevilling 45,8 48,4 44,1 41,4 34,5 

Bevilling uden satspuljer 36,6 35,9 35,5 34,7 34,0 

Satspuljer 9,2 12,5 8,6 6,7 0,5 

Der er i tabellen korrigeret for reserveret bevilling. 
 
Som det fremgår, baserer Kennedy Centret en stor del af sine aktiviteter på satspuljer, der udløber med 
udgangen af 2012. En fastholdelse af aktivitetsniveauet skal derfor ses i sammenhæng med en priorite-
ring af satspuljemidler.  
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2. Målrapportering 
 
 
2.1 Målrapportering, del 1 - skematisk oversigt 
 
Til Kennedy Centrets fire hovedmål og -opgaver samt tværgående mål for den samlede virksomhed var 
der i 2008 knyttet 32 resultatkrav, der fremstår med en samlet målopfyldelse på 82 pct. uden de delvist 
opfyldte mål. Hvis de delvist opfyldte mål medtages er målopfyldelsen på 85,5 pct.  
 
Det er ikke muligt direkte at sammenligne målopfyldelse med 2007, fordi der ikke er brugt point i  re-
sultatkontrakten fra 2007 på de enkelte mål. Det er dog muligt at sammenligne med antallet af opfyldte 
mål – dvs. uden vægtning med point – for 2007 og 2008, der viser en stigning fra 72,7 pct. i 2007 til 
78,1 pct. i 2008.  
 
Målopfyldelse i 2008 er med de delvist opfyldte mål fordelt med 86,1 pct. på ”Forskning”, 60,7 pct. for 
”Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling”, 100 pct. på ”Diagnostiske laboratorieanalyser, 
bio- og databanker samt registre”, og 75 pct. på ”Undervisning, rådgivning og vidensformidling”. På 
”Den samlede virksomhed” er målopfyldelsen på 100 pct. 
 
Det bemærkes, at resultatkontrakten specificerer mål og resultater, der ønskes nået i 2008, for at kun-
ne indfri Kennedy Centrets strategiplan for perioden 2007 til 2010.  
 
2.1.1 Hovedformål og -opgaver 
 
Nedenfor i tabellerne 6.1 til 6.5 er vist oversigt over målopfyldelse i 2008 vedrørende de fire hovedmål 
og de tværgående mål for den samlede virksomhed. 
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Tabel 6.1. Målopfyldelse 2008 for forskning 

Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på områderne mental retardering og synshandicap, der 
sikrer et solidt fagligt grundlag for Centrets øvrige opgaver. 

Aktivitetsmål Målopfyldelse 2008 Opnåede  
resultat 

Indtægter Omkostninger Personale-
kategorier 

Fokuseret forsk-
ningsprogram, der 
understøtter de 
øvrige kerneopga-
ver. 

100 % = nyt 
forskningspro-
gram og dimen-
sioneringsplan 
udarbejdet 
0 % 
=forskningsprog
ram og dimensi-
oneringsplan 
ikke udarbejdet 

Nyt forsk-
ningspro-
gram og 
dimensione-
ringsplan. 

Opfyldt med 
vedtagelse af 
program og 
dimensione-
ringsplan. 

2,3 mio. kr. 7,8 mio. kr. Professor 
Overlæge 

Læge 
Bioanalytiker 
Seniorforsker 

Forsker 

Der publiceres 
mindst 30 artikler 
med referee. 

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

Artikler: 30  
 
 

Opfyldt med 
publicering af 35 
artikler. 

Mindst  et citati-
onsindex1 på 4. 

100 % = 4  
50 % = 2 
0 % = mindre 
end 2 

Citationsindex: 
4  

Delvis opfyldt 
med 3,7.  

Ansøgninger udar-
bejdet bl.a. via 
konsortier til EU, 
Globaliseringspul-
jen, forskningsråd, 
fonde m.v.  

100 % = 6  
50 % = 3 
0 % = mindre 
end 3 

Mindst 6 
ansøgninger 
om eksterne 
forsknings-
midler er 
afsendt. 

Opfyldt med 20 
ansøgninger. 

Aftaler om forsk-
ningssamarbejde 
med Københavns 
Universitets hospi-
tal og andre dan-
ske samt uden-
landske forske-
re/forsknings-
miljøer. 

100 % = 0,3  
50 % = 0,15 
0 % = mindre 
end 0,15 

0,3 aftale om 
forsknings-
samarbejde 
pr. VIP-
årsværk. 

Opfyldt med 1,4 
samarbejdsafta-
ler pr. VIP-
årsværk. 

Antallet af uden-
landske forskere er 
øget. 

100 % = 8 % 
50 % = 4 % 
0 % = mindre 
end 4 % 

Udenlandske 
forskere 
udgør 8 pct. 
af VIP-
årsværket. 

Delvis opfyldt 
med 4,7 pct.  

Tidlig opsporing af 
patienter med 
øjensygdom eller 
anlæg for udvikling 
af sådan er afprø-
vet og metodebe-
skrevet. 

100 % = proto-
kol udarbejdet 
0 % = protokol 
ikke udarbejdet 

Protokol for 
projekt om 
tidlig  opspo-
ring udar-
bejdet.  

Opfyldt. 

Molekylærbiologi-
ske forskningspro-
jekter baseret på 
klinisk fænotyp-
ning. 

100 % = PH.D. 
studie og analy-
ser igangsat   
50 % = PH.D. 
studie eller 
analyser igang-
sat 
0 % = ingen 
aktiviteter  

Ph.D.-
studium i 
mikroftalmi 
og diagnosti-
ske analyser 
af kendte 
mikroftalmi 
gener er 
igangsat. 

Opfyldt. 

Rehabilitering 
understøttet af det 
gode patientforløb.  

100 % = proto-
kol udarbejdet 
0 % = protokol 
ikke udarbejdet 

Protokol for 
prospektiv 
undersøgelse 
af synsrela-
teret livskva-
litet er udar-
bejdet. 

Opfyldt. 

 
 

                                                                 
1 Citationsindex angiver antal gange en artikel er citeret 
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Tabel 6.2. Målopfyldelse 2008 for diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 
Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med 
registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende veldefinerede patientforløb 

af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor. 

Aktivitetsmål Målopfyldelse      2008 Opnåede 
Resultat 

Indtægter Omkostninger Personale-
kategorier 

Rådgivnings- og 
patientforløb på KC 
kvalitetssik-
res/akkrediteres. 

100 % = stikprø-
vevis audit gen-
nemført  
0 % = ikke 
gennemført  

Stikprøvevis 
ekstern audit 
på Øjenkli-
nikken.   

Ikke opfyldt. 4,5 mio. kr. 18,0 mio. kr. Overlæge 
Læge 

Optiker 
Sygeplejerske 

Diætist 
Psykolog 

Lægesekretær 
Medhjælper 

Bruger- og pati-
entmålgrupper 
samt opgaveporte-
følje skal være 
veldefineret  og 
opgavevaretagel-
sen skal fremgå af 
den landsdækken-
de specialeplan-
lægning og samar-
bejdsaftaler med 
regionerne. 

100 % = status-
rapport aflagt  
0 % = ikke aflagt 

Status til 
bestyrelsen 
over KC’s 
opgaveporte-
følje i forhold 
til Sundheds-
styrelsens 
specialeplan-
lægning og 
de indgåede 
regionsafta-
ler. 

Opfyldt med 
løbende status 
til bestyrelsen. 

KC skal på veldefi-
nerede felter være 
et forbillede for, 
hvordan opgaveva-
retagelsen prakti-
seres. 

100 % = status-
rapport udarbej-
det  
0 % = ikke 
udarbejdet 

Statusrap-
port, der 
belyser leve-
vilkår, ud-
dannelse og 
erhverv for 
diætbehand-
lede menne-
sker med 
PKU. 

Ikke opfyldt, 
da kontrol-
gruppen mang-
ler.  

Ventetider ned-
bragt med i gns. 
5% om året fra 
2008. 
 

100 % = alle 3 
mål opfyldt 
66 % = 2 mål 
opfyldt 
33 %= 1 mål 
opfyldt  
0 % = ingen 
opfyldt 

På Øjenkli-
nikken: 1. 
Alle haste-
henvisninger 
modtager tid 
indenfor  1 
uge.  
2. Min. 50% 
af alle hen-
visninger 
modtager tid  
indenfor 14 
uger. 
3. Min. 90 % 
af alle hen-
visninger 
modtager tid 
indenfor 24 
uger. 

Ikke opfyldt 
med målopfyl-
delse på hhv. 
24 %, 16 % og 
84 %.  

Antallet af kvinder, 
der på koncepti-
onstidspunktet er 
på graviditetsdiæt, 
skal i forhold til 
populationen være 
den højeste i 
verden. 

100 % = over 90 
%  
0 % = 90 % eller 
mindre 

Over 90 % af 
gravide kvin-
der er på 
graviditets-
diæt. 

Opfyldt med 
alle gravide 
kvinder på 
diæt.  

Mindst 50% voks-
ne diætbehandlede 
skal fastholdes i 
behandling, bl.a. 
via behandling 
med LNAA. 

100 % = imple-
menteringsplan 
følges  
0 % = ikke fulgt 

Plan for 
fastholdelse 
af voksne i 
diætbehand-
ling er under 
implemente-
ring . 

Opfyldt. 
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PKU-børnene skal 
på kognitive prøver 
2 gange i kon-
traktperioden opnå 
resultater svarende 
til normerne for 
andre danske børn. 

100 % = resulta-
ter der svarer til 
normen   
0 % = under 
normen 

PKU- børne-
ne skal på 
kognitive 
prøver opnå 
resultater 
svarende til 
normen for 
alderen. 

Opfyldt. 
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Tabel 6.3. Målopfyldelse 2008 for diagnostisk laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre 

Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende 
synshandicap 

Aktivitetsmål Målopfyldelse 2008 Opnåede 
resultat 

Indtægter Omkostninger 
Personale-
kategorier 

Deltagelse i alle 
relevante internati-
onale kvalitetssik-
ringsprogrammer. 

100 % = skitse-
plan for akkredi-
tering foreligger  
0 % = ikke 
udarbejdet 

Akkredite-
ring under 
forberedelse. 

Opfyldt med 
skitseplan og 
ansættelse af 
kvalitetsleder. 

9,0 mio. kr.  15,0 mio. kr. Overlæge 
Læge 

Bioanalytiker 
sekretær 

 
Fastholdelse af 
indsats i forhold til 
sjældne diagnoser, 
som har forsk-
ningsinteresse. 

100 % = under-
støtter 4 konkre-
te forskningspro-
jekter  
0 % = under 4  
forskningspro-
jekter 

Laboratorie-
analyserne 
understøtter 
forsknings-
programmet. 

Opfyldt med 5 
nye laborato-
rieanalyser i 
forbindelse 
med 4 projek-
ter. 
 

Databanker skal 
være opdaterede, 
kvalitetssikrede og 
tilgængelige for 
forskningen. 

100 % = alt 
patientmateriale 
er registreret 
50 % = 50 %  
0 % = under 50 
% 

Nedfrosset 
patientmate-
riale er regi-
streret i 
formalisere-
de registre. 

Opfyldt med 
ny database 
med 30.000 
prøver. 

KC bidrager som 
national operatør til 
at styrke grundla-
get for genetisk 
forskning vedr. 
mental retardering 
og synshandicap 
baseret på KC’s 
bio- og databanker 
samt landsdæk-
kende registre. 

100 % = fast-
læggelse har 
fundet sted 
0 % = ikke 
fundet sted 

Samarbejds-
partnere og 
organisering 
fastlagt. 

Opfyldt med 
nedsættelse af 
styregruppe 
med repræ-
sentanter for 
alle regioner. 

Registre og bio-
banker er opdate-
rede og videreud-
viklede i tilsvaren-
de databaser. 

100 %= data-
base valgt, 
sammenlægning 
forberedt og plan 
for videreudvik-
ling udarbejdet 
50 % = 2 ud af 
de 3 emner er 
gennemført 
 0 % = kun 
database er valgt  

Database er 
valgt og 
sammenlæg-
ning af regi-
stre er forbe-
redt. 
Plan for 
videreudvik-
ling  af øjen-
genetisk 
laboratorium 
og biobank 
er udarbej-
det.   

Opfyldt. 
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Tabel 6.4. Målopfyldelse 2008 for undervisning, rådgivning og vidensformidling 

Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgaveva-
retagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter 

Aktivitetsmål Målopfyldelse 2008 Opnåede 
resultat 

Indtægter Omkostninger 
Personale-
kategorier 

Samarbejdsaftaler 
om uddannelse og 
efteruddannelse 
med KU og Kø-
benhavns Univer-
sitetshospital, der 
tilfører kompense-
rende ressourcer. 

100 % = aftale 
indgået og 
følgegruppe 
nedsat. 
50 % = samar-
bejdsaftale 
indgået  
0 % = hverken 
samarbejdsaftale 
eller følgegruppe 

Samarbejds-
aftale indgå-
et og følge-
gruppe ned-
sat. 

Delvis opfyldt 
med nedsæt-
telse af følge-
gruppe. Sam-
arbejdsaftale 
mangler un-
derskrift.  

- 1,3 mio. kr. Overlæge 
Læge 

Seniorforsker 
Forsker 
Optiker 
Diætist 

Samarbejdsaftaler 
om professionsud-
dannelser. 

100 % = samar-
bejdsaftaler 
indgået 
50 % = samar-
bejdsaftale 
indgået bioanaly-
tikere/diætister  
0 % = Ingen 
aftaler 

Samarbejds-
aftaler ved-
rørende 
uddannelse 
af bioanaly-
tikere og 
diætister. 

Delvis opfyldt  
med samar-
bejdsaftale 
med bioanaly-
tikeruddan-
nelsen. 

Efteruddannelse af 
optikere. 

100 % = 2 
kurser med min. 
80 tilfredshed 
50 % = 1 kursus 
med min. 80 % 
tilfredshed  
0 % = under 80 
% tilfredshed 

2 efterud-
dannelses-
kurser, der 
viser 80% 
deltagertil-
fredshed 
med den 
faglige kvali-
tet. 

Opfyldt. 

Formidlingsstrate-
gi, der omfatter 
såvel forsknings-
artikler som mere 
populærvidenska-
belige artikler og 
andre formidlings-
aktiviteter på 
dansk og engelsk 
er  sat i værk. 

100 % = udar-
bejdet  
0 % = ikke 
udarbejdet 

Formidlings-
strategi 
udarbejdet i 
samråd med 
interessenter  

Opfyldt med 
vedtagelse af 
strategi i 
bestyrelsen. 
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Tabel 6.5. Målopfyldelse 2008 for den samlede virksomhed 

Aktivitetsmål Målekriterium 2008 Opnåede resul-
tat 

Indtægter Omkostninger Personale-
kategorier 

Forbedring og 
effektivisering af KC’s 
organisation og pro-
cesser. 

100 % = nye 
arbejdsgange 
implementeret  
0 % = ikke 
implementeret 

Nye 
arbejdsgange 
på laboratoriet 
ved hjælp af 
LEAN  

Opfyldt med ny 
organiseringen 
på laboratoriet. 

1,6 mio. kr. 24,3 mio. kr. Overlæge 
AC ’er 
HK’er 
IT’er 

Medhjælpere 
EPJ implementeret 
internt, incl. 
instrumentopkobling, 
samt  i forhold til den 
øvrige sundhedssek-

100 % = im-
plementeret  
0 % = ikke 
implementeret 

EPJ 1. fase er 
implementeret. 

Opfyldt med 
igangsætning 
10. marts 
2008. 

Forbedre synergien 
mellem KC’s enkelte 
områder. 

100 % = igang-
sat  
0 % = ikke 
igangsat 

Arbejdet med 
forbedring af 
synergien 
mellem KC’s 
enkelte 
områder igang-

Opfyldt med 
nedsættelse af 
arbejdsgruppe. 

Kliniske diagnoser 
vedr. arvelige 
øjenlidelser 
understøtter den 
genetiske forskning, 
diagnostik, rådgivning 
og udvikling. 

100 % = 
kortlægning 
foretaget 
50 % = arbej-
det igangsat 
0 % = ingen 
aktiviteter 

Samspillet 
mellem kliniske 
diagnoser, 
øjengenetisk 
laboratorium 
og biobank 
samt forskning 
er kortlagt.   

Opfyldt med 
kortlægning i 
rapport. 

Alle fastansatte med 
mindst et års 
anciennitet har 
gennemført MUS med 
deres chef indenfor 
det seneste år.  

100 % = gen-
nemført  
0 % = ikke 
gennemført 

Fastansatte 
med mindst et 
års anciennitet 
har haft MUS-
samtale. 

Opfyldt med 
gennemførelse 
af MUS-
samtaler.  

KC’s chefer har 
gennemgået en 
ledervurdering 
indenfor de seneste 3 
år.  

100 % = gen-
nemført  
0 % = ikke 
gennemført 

Chefer er 
lederevalueret 
indenfor de 
seneste 3 år. 

Opfyldt med 
lederevaluering 
i 2006. 

KC har gennemført en 
godkendt 
arbejdspladsvurdering 
indenfor de seneste 3 
år.  

100 % = gen-
nemført  
0 % = ikke 
gennemført 

KC har 
gennemført 
godkendt APV 
indenfor de 
seneste 3 år. 

Opfyldt med 
APV i 2007. 

 
 
 
Resultaterne kommenteres i afsnit 2.2. 
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2.2 Målrapportering, del 2 - uddybende analyse og vurdering 
 
Til Kennedy Centrets fire hovedformål er der tilknyttet henholdsvis 9, 7, 5 og 4 - i alt 25 - resultatkrav. 
Hertil kommer 7 tværgående resultatkrav vedrørende den samlede virksomhed.  
 
Den samlede målopfyldelse kan opgøres til 85,5 pct.  
 
Indenfor hvert enkelt hovedformål og for den samlede virksomhed følger en analyse og vurdering af 
udvalgte resultatkrav, der vurderes som værende mest væsentlige med særlig fokus på områder, hvor 
der er sket væsentlige ændringer eller hvor resultatkravene ikke er opfyldte eller delvist opfyldte.  
 
 

Forskning 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt  
resultatkrav 

Ikke opfyldt  
resultatkrav 

9 7 86,1 2 0 

 
 
Resultatkrav til analyse:  
 

Resultatkrav: 
 
Nyt forskningsprogram og dimensioneringsplan. 
 
 
Der publiceres mindst 30 artikler med referee. 
 
 
Mindst et citationsindex på 4. 

Status: 
 
Kravet opfyldt med vedtagelse af forsikringsprogram og 
dimensioneringsplan. 
 
Kravet opfyldt med 35 artikler i internationale tidsskrif-
ter med referee. 
 
Kravet delvis opfyldt med en impact factor på 3,7.

 
 
Baggrund 
 
Kvaliteten i forskningen skal være høj og forskningen skal være fokuseret for at sikre det videnskabelige 
fundament for Kennedy Centrets øvrige kerneopgaver. Endvidere fordrer ekstern forskningsfinansiering 
og internationalt samarbejde, at forskningen skal være på internationalt niveau. Det internationale 
forskersamfunds kvalitetssikring sker gennem publicering i tidsskrifter med peer review.  
 
Analyse og vurdering 
 
Nyt fokuseret forskningsprogram er vedtaget af bestyrelsen. Det nye forskningsprogram understøtter 
målsætningen om, at Kennedy Centrets opgaver skal varetages helhedsorienteret i en tæt integration 
mellem diagnostisk, livslang rådgivning og behandling.  
   
Antallet af artikler er på 35, hvilket er 5 mere end kravet og 4 mindre end året før. I nogen udstrækning 
kan udsvinget i antallet henføres til en forskydning i publiceringen, idet det er tidspunktet for offentlig-
gørelsen, der er afgørende for resultatet. 
 
Kravet for den forskningsmæssige kvalitet er for 2008 sat højt med opnåelse af en gennemsnitlig im-
pact factor på 4 blandt de publicerede videnskabelige artikler. Kravet er kun delvist opfyldt med en 
impact factor på 3,7, hvilket er et mindre fald på 0,4 i forhold 2007.  
 
Faldet i impact factor i 2008 til 3,7, hvilket stadigvæk er højt, skal ses i sammenhæng med de tidsskrif-
ter, hvor artiklerne publiceres, idet der er en stor variation på impact factor mellem de enkelte tidsskrif-
ter, hvilket kan afhænge af de forskellige specialer/emner, der skrives om.  
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Diagnostik, rådgivning, forebyggelse og behandling 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav 
Målopfyldelse 

(pct.) 
Delvis opfyldt  
resultatkrav 

Ikke opfyldt  
resultatkrav 

7 4 60,7 - 3 

 
 
Resultatkrav til analyse:  
 
Resultatkrav:  
 
Stikprøvevis ekstern audit på Øjenklinikken. 
 
På Øjenklinikken:  
1. Alle hastehenvisninger modtager tid indenfor  1 
uge.  
2. Min. 50% af alle henvisninger modtager tid  inden-
for 14 uger. 
3. Min. 90 % af alle henvisninger modtager tid inden-
for 24 uger. 

Status: 
 
Ikke opfyldt. 
 
 
Ikke opfyldt. 
 
 
 

 
 
Baggrund 
 
Ekstern audit: I samarbejde med den øvrige sundhedssektor skal det sikres, at Kennedy Centrets bru-
ger- og patientmålgrupper med sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og 
synshandicap får gavn af centrets ekspertise. Derfor skal målgruppen afgrænses og det skal gennem 
planlægning eller aftaler sikres, at målgruppen ikke forholdes den højeste ekspertise samt, at der ydes 
en sammenhængende indsats.  
 
Kennedy Centret skal som nationalt center på særlige områder være i stand til at dokumentere enestå-
ende ekspertise af international standard. 
 
Ventetider: Ventetider er et vigtigt kvalitetsbarometer. Derfor har Kennedy Centret sat mål for venteti-
der.  
 
Analyse og vurdering 
 
Ekstern audit: Der er lagt plan for gennemførelse af stikprøvevis ekstern audit på Øjenklinikken incl. forslag til samar-
bejdspartnere, men det er ikke nået gennemført på grund af implementering af elektronisk patientjournal, flytning, 
udskiftning af personale og lederskifte. 
 
Ventetider: Målet om nedbringelse af ventetiden på Øjenklinikken er ikke opfyldt. Kun 24 pct. af alle hastehenvisninger 
modtag tid indenfor en uge, 16 pct. af alle henvisninger modtager tid indenfor 14 uger og 84 pct. indenfor 24 uger. 
Det er især selve flytningen til nyt domicil og rykningen af indflytningstidspunktet til 1. august 2008, der har påvirket 
ventetiden negativt med ændringer i behandlingstiderne.  
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Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre  

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav Målopfyldelse 
(pct.) 

Delvis opfyldt  
resultatkrav 

Ikke opfyldt  
resultatkrav 

5 5 100,0 - - 

 
 
Resultatkrav til analyse:  
 
Resultatkrav: 
 
Akkreditering under forberedelse. 
 
Samarbejdspartnere og organisering fastlagt. 
 
(KC’s rolle som national operatør til at styrke grund-
laget for genetisk forskning). 

Status: 
 
Opfyldt. 
 
Opfyldt. 

 
 
Baggrund  
 
Kennedy Centrets laboratoriebaserede databanker og synsregistre er unikke og en forudsætning for en 
stor del af den biomedicinske og genetiske forskning, der udføres på centret eller i samarbejde med 
centret. En nyttiggørelse for en bredere kreds vil øge forskningen på området og styrke de forsknings-
mæssige synergier. KC vil som nationalt forskningscenter tilbyde at være operatør af datainfrastruktur 
baseret på KC's bio- og databanker samt synsregistre. 
 
Analyse og vurdering 
 
Der er udarbejdet en skitseplan til akkreditering af laboratoriet. Ligeledes er der modtaget satspuljemid-
ler til at gennemføre akkrediteringen i løbet af 2009, 2010 og 2011.  
 
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for alle regioner, der skal være med til at styrke 
Kennedy Centrets rolle som national operatør for genetisk forskning vedr. mental retardering og 
synshandicap baseret på Kennedy Centrets bio- og databanker samt landsdækkende registre. 
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Undervisning, rådgivning og vidensformidling 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav Målopfyldelse 
(pct.) 

Delvis opfyldt  
resultatkrav 

Ikke opfyldt  
resultatkrav 

4 2 75,0 2 - 

 
 
Resultatkrav til analyse:  
 
Resultatkrav: 
 
Samarbejdsaftale indgået og følgegruppe nedsat 
(om uddannelse og efteruddannelse med KU og 
Københavns Universitetshospital). 
 
Samarbejdsaftaler vedrørende uddannelse af bioana-
lytikere og diætister. 
 
Formidlingsstrategi udarbejdet i samråd med interes-
senter 

Status: 
 
Delvis opfyldt. 
 
 
 
Delvis opfyldt. 
 
 
Opfyldt. 

 
 
Baggrund 
 
Kennedy Centret skal som nationalt forsknings- og rådgivningscenter være et videncenter om genetiske 
årsager til sjældne arvelige handicap vedrørende synet og/eller mental retardering. 
Som led i universitetsreformen er målet, at Kennedy Centret skal være en del af Københavns Universi-
tetshospital, hvorved faglige synergier med hensyn til forskning og uddannelse kan realiseres. Centret 
skal være en aktiv bidragyder inden for sit felt såvel i denne proces som i forhold til anden undervisning 
og uddannelse. 
 
For at kunne yde den rigtige støtte og indsats over for Kennedy Centrets målgrupper, herunder små 
handicapgrupper med særlige komplicerede problemstillinger, har såvel myndigheder som brugere, 
pårørende og patientforeninger behov for viden om disse grupper. Centret er forpligtet til aktivt at stille 
sin viden til rådighed. 
 
Analyse og vurdering 
 
Der er udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med Københavns Universitetshospital, der ikke er under-
skrevet endnu, da man afventer den endelige afklaring af en række mindre tekniske spørgsmål. Der er 
dog allerede nu etableret en følgegruppe.  
 
Samarbejdsaftale er indgået med Professionshøjskolen Metropol om praktikforløb for bioanalytikerstude-
rende. Angående diætiststuderende er der aftale på vej med Suhrs Seminarium. 
 
Der er formuleret en formidlingsstrategi for Kennedy Centret, der er vedtaget af bestyrelsen.  
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Den samlede virksomhed 

Resultatkrav Opfyldt resultatkrav Målopfyldelse 
(pct.) 

Delvis opfyldt  
resultatkrav 

Ikke opfyldt  
resultatkrav 

7 7 100 - - 

 
 
Resultatkrav: 
 
Nye arbejdsgange på laboratoriet ved hjælp af LEAN.  
 
Arbejdet med forbedring af synergien mellem Kenne-
dy Centret’s enkelte områder. 
 
Samspillet mellem kliniske diagnoser, øjengenetik 
laboratorium og biobank samt forskning er kortlagt . 

Status: 
 
Opfyldt.  
 
Opfyldt. 
 
 
Opfyldt. 

 
 
Baggrund 
 
Hvis Kennedy Centret skal fastholde og udbygge sin position som nationalt og internationalt forsknings- 
og rådgivningscenter, skal løsning af kerneopgaverne ske på et højt kvalitetsniveau og så effektivt som 
muligt. Det stiller krav om en sammenhængende, velfungerende organisation, der understøtter KC's 
opgaver og udvikling. 
 
Analyse og vurdering 
 
På baggrund af LEAN-proces er der formuleret en nyorganisering af laboratoriets svaransvarlige, meto-
deansvarlige og ressourceansvarlige. I styring af processen er udnævnt to teamledere samt ansat en 
kvalitetsleder. 
 
En tværgående arbejdsgruppe har arbejdet med forbedring af den interne synergi mellem de enkelte 
områder til gavn for den faglige udvikling på Kennedy Centret, hvor fokus har været rettet på vidensde-
lingen via forskningsrelaterede møder. 
 
Der er udarbejdet rapport på tværs for kortlægning af den kliniske og genetiske forskning omkring ar-
velige øjensygdomme. Og der er sat gang i overførelse af data til biobank.  
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2.3 Redegørelse for reservation 
 
Tabel 7. Reserveret bevilling, hovedkonto 16.33.09      

Opgave Reserveret 
primo 

Forbrug 
2008 

Rest reserveret 
bevilling 2008 

Ny reserva-
tion 2008 

Reservation  
ultimo 

Forskning      

31. Rett syndrom 850.491 - 120.000 730.491 8.539 739.030 

61. Genterapi 3.038.754 -1.952.345 1.086.408 448.342 1.534.751 

62. Synshandicap    621.096 621.096 

Dia. laboratorieanalyser, bio- og 
databanker samt registre 

     

70. WEB-syn 1.349.317  1.349.317 140.243 1.489.560 

Samlet virksomhed      

40. EPJ note 880.141 - 880.141    

I alt 6.118.703 - 2.952.487 3.166.216 1.218.220 4.384.437 
Note: Der er grundet konteringsfejl overforbrug på 19.859 kr. i regnskabet for 2008 for EPJ. Ovenstå-
ende beløb er det  korrekte.  
 
I ovenstående tabel 7 er vist en oversigt over den reserverede bevilling på Kennedy Centret for 2008. 
 
På delregnskab 31, Rett syndrom, er brugt af reservation i 2008 således, at denne ultimo 2008 er ned-
skrevet til ca. 0,7 mio. kr. Projektet forløber nu planmæssigt. Midlerne er bevilliget via satspuljen. 
 
På delregnskab 40 er reservation på knap 0,9 mio. kr. til EPJ system brugt til nedskrivning af gæld. EPJ 
er taget i brug i marts måned 2008. Midlerne til EPJ er bevilliget via satspuljen.  
 
På delregnskab 61, Genterapiprojektet, er brugt af reserveret bevilling 2008 således at denne ultimo 
2008 udgør 1,5 mio. kr. Forbruget har bl.a. været anvendt til nedskrivning af anlægsudgifter. Projektet 
er grundet vakancer lidt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Midlerne er bevilliget via satspul-
jen. 
 
På delregnskab 62, synshandicap, er opsparet 0,6 mio. kr. i 2008 grundet forsinkelse i forbindelse med 
igangsætning af projektet. Midlerne er bevilliget i 2008 via satspuljen.  
 
På delregnskab 70 videreføres reserveret bevilling fra 2007 på ca. 1,3 mio. kr. til internetbaseret regi-
strering af synshandicap med supplerende opsparing fra 2008 på ca. 0,1 mio. kr. De uforbrugte midler 
skyldes forsinkelse med valg af IT-løsning. Midlerne er bevilliget via satspuljen. 
 



23 

3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 
Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte aktstykke 
163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Der er ikke sket 
ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvorfor der henvises til regnskabspraksis beskrevet i åbningsba-
lance pr. 1. januar 2005. Yderligere henvises til regnskabsmæssige noter i bilagsdelen. Der er anvendt 
tal fra det af Økonomistyrelsen administrerende koncernsystem (SKS-systemet).  
 
3.2 Resultatopgørelse 
 
Tabel 8. Resultatopgørelse   

  2007 2008 2009 

 Note Ordinære driftsindtægter       

 Indtægtsført bevilling    

  Bevilling 33.400 45.800 48.400 

1  Reserveret af indeværende års bev. - 1.413 - 1,218  

2  Anvendt af tidligere års res. bev. 1.596 2.952 600 

 Indtægtsført bevilling i alt 33.583 47.534 49.000 

  Salg af vare og tjenesteydelser 14.681 13.456 13.500 

  Tilskud til egen drift 2.870 2.347 3.900 

  Øvrige driftsindtægter   3.700 

  Gebyrer       

  Ordinære driftsindtægter i alt 51.134 63.337 70.100 

  Ordinære driftsomkostninger       

  Ændring i lagre       

  Forbrugsomkostninger        

  Husleje  - 1.591  - 1.366 0 

  Andre forbrugsomkostninger    

  Forbrugsomkostninger i alt - 1.591 - 1.366 0 

 Personaleomkostninger       

  Lønninger - 28.525 - 31.261 -39.940 

  Pension - 4.170 - 4.672  

  Lønrefusion 1.214 1.498 550 

  Andre personaleomkostninger - 4 - 161  

  Personaleomkostninger i alt - 31.485 - 34.596 - 39.390 

  Andre ordinære driftsomkostninger  - 15.041 - 18.285 -20.323 

  Af- og nedskrivninger - 2.097 - 5.860 -4.387 

  Ordinære driftsomkostninger i alt - 50.213 - 60.107 -64.100 

  Resultat af ordinær drift 921 3.230 6.000 

  Andre driftsposter       

  Andre driftsindtægter 1.877 1.624  

  Andre driftsomkostninger - 1.895 - 1.628   

  Resultat før finansielle poster 903 3.226 6.000 

  Finansielle poster       

  Finansielle indtægter 42 29  0 

  Finansielle omkostninger - 900 - 4.658 - 6.000 

  Resultat før ekstraordinære poster 45 - 1.403 0 

  Ekstraordinære poster       

  Ekstraordinære indtægter     

  Ekstraordinære omkostninger     

  Årets resultat 45 - 1.403 0 
Note: 1. Reserveret bevilling i 2007 er først bogført i 2008.  
Note: 2. Der er anvendt opsparet reserveret bevilling til nedskrivninger på 2,5 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. er brugt til 
nedskrivning af  apparaturanskaffelser på delregnskab 61 og 0,9 mio. kr. er brugt til nedskrivning af udviklingsprojekt 
på delregnskab 40.  
 
Det samlede resultat på – 1.403.000 kr. er dækket ved træk på egenkapitalen. Der er ikke disponeret på anden vis i 
forhold til resultatopgørelsen for 2008. 
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3.3 Balancen 
 
Tabel 9. Balance pr. 31/12-2008 

Note Aktiver (1.000 kr.) 2007 2008  Note Passiver (1.000 kr.) 2007 2008 

  Anlægsaktiver      4 Egenkapital   

2 Immaterielle anlægsaktiver        Startkapital 1.034 1.034 

  
Færdiggjorte udviklingsprojek-
ter 

   1.842   Reserveret egenkapital   

  
Erhvervede koncessioner, 
patenter mv. 

81 6   Overført overskud 1.130 -275 

  
Udviklingsprojekter under 
opførelse 3.048 0   Egenkapital i alt 2.164 758 

  Immaterielle anlægsaktiver 
i alt 

3.129 1.848   Hensættelser   

3 Materielle anlægsaktiver        Langfristede gældsposter     

  Grunde, arealer og bygninger 7.056 113.138    FF4 Langfristet gæld 21.328 131.939 

  Infrastruktur        FF6 Bygge- og IT-kredit 2.379 0 

  Produktionsanlæg og maskiner 12.610 10.839    Donationer 1.021 1.031 

  Transportmateriel        Anden langfristet gæld     

  Inventar og IT-udstyr 2.350 3.081    Langfristet gæld i alt 24.760 132.970 

  Igangværende arbejde for 
egen regning 

       Kortfristede gældsposter      

  Materielle anlægsaktiver i 
alt 

22.016 127.058    Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

3.749 2.879 

  Finansielle anlægsaktiver        Anden kortfristet gæld 5.111 10.221 

 Statsforskrivning 1.034 1.034   Adviseringer  - 282 

 
Finansielle anlægsaktiver i 
alt 1.034 1.034   Mellemregning 71 - 147 

  Anlægsaktiver i alt 26.179 129.940    Skyldige feriepenge 3.870 4.273 

  Omsætningsaktiver        
Igangværende arbejde for  
Fremmed regning  19  100 

 Varebeholdninger 1.151 1.258   Reserveret bevilling 6.119 4.384 

  Tilgodehavender 7.636 12.596    Periodeafgrænsningsposter   

  Værdipapirer        Kortfristet gæld i alt 18.797 21.428 

 Likvide beholdninger            

 FF5 Uforrentet konto 7.001 4.125          

 FF7 Finansieringskonto 3.422 6.405      

 Andre likvider 332 820      

 Likvide beholdninger i alt 10.755 11.350      

 Omsætningsaktiver i alt 19.542 25.204    Gæld i alt 43.557 155.156 

 Aktiver i alt 45.721 155.144    Passiver i alt 1) 45.721 155.156 

Note: Ubalance på 12.000 kr. skyldes afrundinger.  
Note: Der er korrigeret for dobbeltføring på 67,4 mio. kr.  jf. s. 26, Denne har påvirket opgørelse af FF7 og materielle anlægsaktiver 
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Forklaring til forskydninger: 
 
Materielle anlægsktiver: Stigning fra 22 mio. kr. i 2007 til 127 mio. kr. i 2008 i materielle anlægsaktiver 
kan henføres til, at Kennedy Centret har overtaget ansvaret for drift af bygningen Gl. Landevej 7.  
 
Tilgodehavender: Stigningen i tilgodehavender fra 7,6 mio. kr. i 2007 til 12,6 mio. kr.  i 2008 er udtryk 
for en større debitorgæld ultimo 2008.  
 
Egenkapitalen: Underskud på 1,4 mio. kr. i 2008 er modregnet i egenkapitalen. 
 
FF6: Kennedy Centret har ikke ultimo 2008 nogen igangværende udviklingsprojekter på FF6. 
 

Tabel 10. Egenkapitalen   

Egenkapital primo R-året  

Startkapital primo 1.034 

Ændringer i startkapital  

Startkapital ultimo 1.034 

Opskrivninger primo  

Ændringer i opskrivninger  

Opskrivninger  

Reserveret egenkapital primo  

Ændringer i reserveret egenkapital  

Reserveret egenkapital ultimo  

Overført overskud primo 1.127 

Primoregulering/flytning mellem bogførings-
kredse  

Regulering af det overførte overskud  

Overført fra årets resultat -1.403 

Bortfald af årets resultat  

Overført overskud ultimo -275 

Egenkapital ultimo R-året 758 

 
 
Kennedy Centret har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet disponeringsreglerne for de fire 
forskellige SKB-konti i likviditets- og finansieringsordningen. 
 
 

Tabel 11.Opfølgning på lønsumsloft     

År 2007 2008 

Lønsumsloft 25,5  26,8 

Lønforbrug 23,1 22,4 

Difference  2,4   4,4 

 
 
Det lavere lønforbrug i 2008, som bl.a. er opnået via vakancer, var nødvendig for at imødegå overskri-
delser i forbindelse med færdiggørelse af byggeri og indflytning i nyt domicil.  
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3.4 Bevillingsregnskabet 
 
Indtægtssiden på 17,4 mio. kr. i 2008 har været faldende i forhold til 19,4 mio. kr. i 2007, hvilket kan 
henføres til mindre salg af laboratorieydelser i den indtægtsdækket virksomhed og mindre aktivitet på 
den tilskudsfinansierede virksomhed.   
 
På udgiftssiden er det samlede forbrug i 2008 på 66,4 mio. kr. I 2007 var det samlede forbrug på 53 
mio. kr. Årsagen til den store udgiftsstigning er, at Kennedy Centret har overtaget forpligtigelser i for-
hold til drift af det nye domicil, har haft ekstraordinære udgifter til flytning og byggeri samt fået ny 
satspuljebevilling. 
 
Som tidligere omtalt har Kennedy Centret et nettoresultat på -1,4 mio. kr. efter reservation af uforbrug-
te midler fra satspuljerne (1,2 mio. kr.). 
 
I perioden har der været et forbrug af reserveret bevilling på 1,734 mio. kr. til bl.a. nedskrivning af EPJ 
projekt og apparatur på delregnskab 61. 
 

Tabel 12. Bevillingsregnskabet (§ 16.33.09)    

Tusinde kr. 2007 B-2008 R-2008 Difference B-2009 

Nettoudgifts-
bevilling 33.400 45.800 45.800  48.400 

Nettoforbrug af 
reservation 

183 700 1.734 1.034  600 

Indtægter 19.470 20.100 17.456 -2.644 21.100 

Udgifter 53.008 66.600 66.393 207 70.100 

Årets resultat 45 0 -1.403 -1.403 0 

 
Det fremgår af ovenstående tabel 12, at Kennedy Centret i regnskabsåret 2008 har et resultat på –
1.403.000 kr. Der indgår i resultatet forbrug af reserveret bevilling på ca. 1.734.000 kr.   
 
Angående nettoforbrug af reserveret bevilling er der brugt 1.034.000 kr. mere i 2008, hvilket primært 
skyldes forbrug af reservation til nedskrivninger af aktiver.  
 
Indtægterne er mindre end forventet, hvilket skyldes flytning til nyt domicil, der har medført et produk-
tionstab på den indtægtsdækket virksomhed. 
 
Der er en uoverensstemmelse mellem Kennedy Centrets regnskab i Statens Koncernsystem og denne  
Årsrapport i opgørelse af balancen, der skyldes en fejl i bogføringen af betalingen til Velfærdministeriet 
på 67,4 mio. kr., idet beløbet er dobbeltbogført i Statens Koncernsystem på FF7 og materielle anlægs-
aktiver. Fejlen er rettet i 2009. 
  
 
Indtægtsdækket virksomhed 
 

Tabel 13. Akkumuleret resultat indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 

Underkonto Ultimo 2006 
Årets resultat 

2007 Ultimo 2007 
Årets resultat 

2008 Ultimo 2008 

16.33.09.90 577 -290 287 -1064 -777 

 
 
I ovenstående tabel er vist det akkumuleret resultat for den indtægtsdækkede virksomhed, hvor der er 
et akkumuleret underskud på -0,777 mio. kr. ultimo 2008, idet underskuddet i 2008 var på 1,064 mio. 
kr.  I 2008 er første år, hvor det akkumulerede resultat er negativt. 
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4. Påtegning af det samlede regnskab 
 
 
4.1 Fremlæggelse 
 
Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 om statens regn-
skabsvæsen mv. 
 
Årsrapporten omfatter hovedkonti §16.33.09 (driftsbevilling) og §16.33.10 Diætpræparater (lovbunden 
bevilling) på finansloven, som Kennedy Centret, CVR-nr. 27233171, er ansvarlig for, herunder de regn-
skabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 
2008. 
 

 
4.2 Påtegning 
 
Det tilkendegives hermed: 
 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,  
 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddel-

te bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og  
 
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af mid-

lerne og ved driften af centret.  
 
 
 
 
 Glostrup, den København, den 
 
 
 
 
 
Karen Brøndum-Nielsen Birgitte Dissing Nauntofte 
 Direktør Bestyrelsesformand 
 Kennedy Centret Kennedy Centret 
 
 
 
 
 
 
 København, den 
 
 
 
 
  Kristian Wendelboe 
 Departementschef 
Ministeriet for Sundhed 
 og Forebyggelse  
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Noter til resultatopgørelse og balance 

 
Note 1: Personaleomkostninger 

 2005 2006 2007 2008 R-året 2009 B-året 

Antal årsværk 88 84 85 83 88 

Tilgang af medarbejdere 6 17 24 17  

Afgang af medarbejdere 14 20 18 20  

 
 
Bemærkning: Bruttotal - en medarbejder, der er ansat og fratrådt i løbet af året, indgår i begge tal. 
Medarbejdere, der enten går på orlov eller kommer tilbage fra orlov, indgår ikke i tallene, men midlertidigt ansatte 
vikarer indgår. Langtidssyge og personer på barsel indgår i tallet i det omfang, de har fået løn. 
 
Note 2: Medarbejdersammensætning på Kennedy Centret fordelt på alder og køn (antal)  

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år 

K M K M K M K M K M 

5 1 22 8 21 3 17 5 12 1 

 
Bemærkning: Tallene bygger på antallet af medarbejdere der har været beskæftiget i regnskabsåret. 
 
Note 3: Immaterielle anlægsaktiver (kr.)  

  
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, li-
censer mv. 

I alt 

Kostpris 3.215.000 463.563 3.678.563 

Primokorrektioner og flytning ml. bogførings-
kredse    

Tilgang 3.215.000  3.215.000 

Afgang    

Kostpris pr. 31.12.2008 3.215.000 463.563 3.678.563 

Akkumuleret afskrivninger -473.447 -457.281 - 930.728 

Akkumuleret nedskrivninger 900.000  900.000 

Akkumuleret af- og nedskrivninger 
31.12.2008 -1.373.447 -457.281 -1.830.728 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008 1.841.553 6.282 1.847.834 

Årets afskrivninger -1.373.447 -74.737 -1.448.184 

Årets nedskrivninger    

Årets af- og nedskrivninger -1.373.447 -74.737 -1.448.184 

Afskrivningsperiode/år  År 2008  
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  Udviklingsprojekter 
under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2008 3.047.820 

Tilgang  

Nedskrivninger  

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -3.047.820 

Kostpris pr. 31.12.2008 0 

 

Note 4: Materielle anlægsaktiver (kr.)   

  
Grunde, 

arealer og 
bygninger 

Produktions-
anlæg og 
maskiner 

Inventar og 
IT-udstyr I alt 

Kostpris 92.348.640 20.358.141 5.499.301 118.206.082 

Primokorrektioner og flytning mellem 
bogføringskredse     

Tilgang 39.135.272 1.342.538 1.557.384 42.035.194 

Afgang  - akkumuleret opskrivning     

Kostpris pr. 31.12.2008 131.483.912 
 

21.700.679 
 

7.056.685 160.241.276 

Akkumulerede afskrivninger -18.345.877 -9.314.699 -3.975.482 -31.636.058 

Akkumulerede nedskrivninger  -1.546.632  -1.546.632 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 
31.12.2008 

-18.345.877 -10.861.331 -3.975.482 -33.182.690 

Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2008 131.138.035 10.839.348 3.081.202 127.058.586 

Årets afskrivninger -494.624 -1.566.666 -826.014 -2.887.304 

Årets nedskrivninger  -1.546.632  -1.546.632 

Årets af- og nedskrivninger -494.624 -3.113.298 -826.014 -4.433.936 

Afskrivningsperiode År 2008 År 2008 År 2008   

 
 

Note 5: Varebeholdninger  

Produktionsvarelager 

Produktionsvarelager Kennedy Centret i  
Glostrup 

 

Primo 01.01.2008 381.425 

+/- Lagerregulering 1.657 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 383.082 

Produktionsvarelager Kennedy Centret i 
Glostrup 

 

Primo 01.01.2008 769.638 

+/- Lagerregulering 105.638 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 875.276 

Produktionsvarelager i alt 1.258.358 
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Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 14. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) 

Ultimo 2004 Ultimo 2005 Ultimo 2006 Ultimo 2007 Ultimo 2008 

528 570 577 287 -777 

 
 
Tabel 15. Oversigt over indtægtsdækket virksomhed (antal analyser/rådgivninger/undersøgelser) 

Aktiviteter 2004 2005 2006 2007 2008 

Biokemiske analyser 484 432 39 11 9 

DNA analyser 288 401 500 637 365 

Kromosom analyser 2497 2118 2621 1832 2086 

Onkogenetisk rådgivning 185 252 303 420 272 

Neuropsykologiske undersøgelser      

Genetisk rådgivning   67 57 134 

 
 
 
I 2006 blev der konstateret et betydeligt fald blandt de biokemiske analyser, hvorfor rentabilitet såvel 
som den kritiske masse blev for lille. Antallet af analyserne er kraftigt reduceret i 2007 og 2008. 
 
For DNA-analyserne gælder at stigningstakterne fra 2004 til 2007 er afløst af en nedgang i 2008, mens 
der har været en mindre stigning i kromosomanalyser.  
 
For onkogenetisk rådgivning har der været et fald, mens der har været en stigning i genetisk rådgivning 
i forhold til året 2007. 
 
 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 

Tabel 16. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.) 

Tilskud fra: Beholdning 
primo 

Modtagne til-
skud 

Årets udgifter Årets resultat Overskud til 
videreførelse 

Private fonde 3.722 1.599 1.441 158 3.880 

Statslige fonde -1.196 469 307 162 -1.034 

EU 636 277 290 -13 623 

I alt 3.162 2.345 2.038 307 3.469 

 
Bemærkning: "Overskud til videreførelse" svarer til centrets bankindestående hidrørende fra indbetalinger fra private fonde. 
 

 
Af ovenstående tabel fremgår tilsagn fra fonde. Det skal bemærkes, at tilsagn og udbetaling er periode-
forskudt, hvorfor årets tilsagn ikke nødvendigvis svarer til årets tilskud. 
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Lovbunden bevilling, § 16.33.10 Diætpræparater 
 
Det skønnede forbrug til diætpræparater til børn og voksne med PKU og Alkaptonuri var budgetteret til 
16,0 mio. kr. Årsregnskabet udviser et samlet forbrug på 1 mio. kr. 
 

Tabel 17. Bevillingsregnskabet for § 16.33.10 (1.000 kr.) 

  Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 

Udgifter 16.959 16.000 18.925 -2.925 16.800 

Indtægter      

Resultat, brutto 16.959 16.000 18.925 -2.925 16.800 

Bevilling, netto 16.959 16.000 18.925 -2.925 16.800 

 
 
Merudgiften for forbrug af diætpræparater på ca. 2,925 mio. kr. kan tilskrives en stigning i priserne og 
anvendelse af dyrere præparater.  Herudover har der også været en stigning i antallet af patienter i 
behandling. 
 
 
 

 År 2007 År 2008 

Patientgruppe Antal Fordeling af 
patienter i % 

Antal Fordeling af 
patienter i % 

Børn (0-12 år) 81 32,8 85 32,8 

Unge (12-18 år) 24 9,7 23 9 

Voksne (19 år +) 142 57,5 151 58,3 

I alt 247 100,0 259 100,0 
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Tilsagn fra fonde 

Tabel 18. Oversigt over tilsagn fra fonde (kr.)   

Private fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Tilskud til rådgivnings- og forskningsvirksomhed Cykelhandler P. Th. Rasmussen og 
Hustru Alma Rasmussens Mindelegat 

50.000 

Forskningsstipendium Maleren Hjalmar Westerdahls Forskningslegat 53.168 

Identificering af den genetiske årsag til et Usher- 
lignende syndrom hos en indgift dansk familie 

Dag Lennards Fond 430.000 

The Genetic Predisposition for Developing 
Neuropathic Pain Lundbeckfonden 1.040.000 

Til rejser - Flemming Güttler Stenild Hjorth's enkes fond 13.500 

Ph.D.-projekt: Identificering af nyt gen for recessiv 
Udvikling af Usher-syndrom 

Augustinusfonden 80.000 

DOA (dominant opticus atrofi) Øjenfonden 230.000 

Tourette Lundbeckfonden 3.000.000 

I alt fra private fonde  4.896.668 

Statslige fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Der er ikke modtaget tilsagn fra statslige fonde i 2008   

   

 
Bemærkning: Den faktiske udbetaling af bevilling kan fordeles over flere år 
 
 
 
Forelagte investeringer 
 
Tabel 19. Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.) 
Afsluttede 
projekter 

Byggestart Forventet 
afslutning v. 
byggestart 

Faktisk 
afslutnings-
tidspunkt 

Oprindelig 
budgetteret 
totaludgift 

Totaludgift Bevilling 
modtaget 

Nyt domicil Dec. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 91,6 116,5 111,6 

Note: forskel mellem totaludgift og modtaget bevilling finansieres over Kennedy Centrets låneramme. 
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Nøgletal 
 
I nedenstående er vist nøgletal for Kennedy Centret. 
 
Tabel 20. Oversigt over nøgletal 

Nøgletal 2008 

Negativ udsvingsrate   1) -0,25 

Akkumuleret overskudsgrad   2) -0,4 

Udnyttelsesgrad af låneramme   3) 93,1 

Overskudsgrad   4) -4,7 

Bevillingsandel   5) 74,4 

Kapitalandel   6) 13,0 

Nedskrivningsrate   7) 1,1 

Afskrivningsrate   7) 15,1 

Opretholdelsesgrad   8) 3280,2 

Gennemsnitlig årsværkspris   9) 34,6 mio - 83 416.867 kr. 

Soliditetsgrad   10) 0,5 

Reservationsflow   11) 63,0 

Reservationsandel   12) 4,1 

Akk. reservationsandel   13) 6,6 

 
 
Note 1: Negativ udsvingsrate - overført overskud/start kapital  
Note 2: Akkumuleret overskudsgrad - overført overskud/bruttoudgiftsbevilling x 100 
Note 3: Udnyttelsesgrad af lånerammen - træk på lånerammen/lånerammen x 100  
Note 4: Overskudsgrad - årets resultat/ordinære driftsudgifter x 100 
Note 5: Bevillingsandel - indtægtsført bevilling/ordinære driftsindtægter x 100 
Note 6: Kapitalandel - renter + afskrivninger/ordinære driftsindtægter x 100 
Note 7: Af- og nedskrivningsrate - af- og nedskrivninger ultimo/kostpris ultimo x 100 
Note 8: Opretholdelsesgrad - tilgang/årets afskrivninger x 100   
Note 9: Årsværks pris - personaleudgifter i alt/årsværk  
Note 10: Soliditetsgrad - egenkapital/passiver  
Note 11: Reservationsflow - reserveret af indeværende årsbevilling/reserveret bevilling x 100 
Note 12: Reservationsandel - reserveret af indeværende års bevilling/bruttoudgiftsbevillinger x 100 
Note 13: Akkumuleret reservationsandel - reserveret bevilling/bruttoudgiftsbevilling x 100 
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Resultatkontrakt 2008 
 
Tabel 21. Opgørelse af resultatkontrakt 2008 

Resultatkrav i 2008 Opfyldelse pr. mål Vægt Resultat i alt 

Forskning 86,1 18,0 15,5

Nyt forskningsprogram og dimensioneringsplan 100,0 4,0 4,0

30 artikler 100,0 3,0 3,0

Citationsindex: 4 50,0 3,0 1,5

Mindst 6 ansøgninger om eksterne forskningsmidler er afsendt 100,0 2,0 2,0

0,3 aftale om forskningssamarbejde pr. VIP-årsværk 50,0 1,0 0,5

Udenlandske forskere udgør 8 pct. af VIP-årsværket 50,0 1,0 0,5

Protokol for projekt om tidlig opsporing udarbejdet 100,0 1,0 1,0

PH.D. studium i mikroftalmi og diagnostiske analyser er igangsat 100,0 2,0 2,0

Protokol for prospektiv undersøgelse af synsrelateret livskvalitet 100,0 1,0 1,0

Diagnostisk, rådgivning, forebyggelse og behandling  60,7 28,0 17,0

Stikprøvevis ekstern audit på Øjenklinikken 0,0 4,0 0,0

regionsaftaler 100,0 4,0 4,0

diætbehandlede mennesker med PKU 0,0 3,0 0,0

Ventetider nedbragt med 5 pct. sammenlignet med 2007 0,0 4,0 0,0

90 pct. af gravide kvinder med PKU er på graviditetsdiæt 100,0 5,0 5,0

Plan for fastholdelse af voksne i diætbehandling er under implementering 100,0 4,0 4,0

alderen 100,0 4,0 4,0

Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre 100,0 30,0 30,0

Akkreditering under forberedelse 100,0 11,0 11,0

Laboratorieanalyser understøtter forskningsprogrammet 100,0 5,0 5,0

Nedfrosset patientmaterialet er registeret i formaliserede registre 100,0 5,0 5,0

Samarbejdspartnere og organisering fastlagt 100,0 4,0 4,0

Database er valgt og sammenlægning af registre er forberedt m.v. 100,0 5,0 5,0

Undervisning rådgivning og videnformidling 75,0 4,0 3,0

Samarbejdsaftale er indgået og følgegruppe nedsat 50,0 1,0 0,5

Samarbejdsaftaler vedrørende uddannelse af bioanalytikere og diætister 50,0 1,0 0,5

2 efteruddannelseskurser for optikere med 80 pct. deltagertilfredshed 100,0 1,0 1,0

Formidlingsstrategi udarbejdet i samråd med interessenter 100,0 1,0 1,0

Den samlede virksomhed 100,0 20,0 20,0

Nye arbejdsgange på laboratoriet ved hjælp af LEAN 100,0 2,0 2,0

EPJ 1. fase implementeret 100,0 5,0 5,0

Arbejdet med forbedring af synergien mellem KC’s enkelte områder igangsat 100,0 5,0 5,0

samt forskning er kortlagt 100,0 2,0 2,0

Fastansatte med mindst et års anciennitet har haft MUS-samtale 100,0 2,0 2,0

Chefer er lederevalueret indenfor de seneste 3 år 100,0 2,0 2,0

KC har gennemført godkendt APV inden for de seneste 3 år 100,0 2,0 2,0

85,5 100,0 85,5
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