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RKKP henter ny faglig epidemiologisk leder fra London
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) får en ny faglig epidemiologisk leder i form af
professor, dr.med. Henrik Møller, der kommer fra King’s College London.
”Med Henrik Møller får vores organisation en international kapacitet, der kan rykke på flere af de opgaver,
der er sat som mål for de kliniske kvalitetsdatabaser og RKKP og generelt forbedre vores produkt.”
Sådan siger direktør Jens Winther Jensen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, hvor Henrik
Møller den 1. februar 2018 starter som faglig epidemiologisk leder. Henrik Møller kommer fra en stilling
som Professor of Cancer Epidemiologyved King’s College London og Director of Cancer Epidemiology and
Population Health ved King’s Health Partners Comprehensive Cancer Centre.
Internationalt anerkendt
Henrik Møller har stor erfaring og er internationalt anerkendt inden for kræftepidemiologi og analyser af
kræftbehandling og betydningen for overlevelse og livskvalitet. Han har arbejdet med cancerregistrering og
kliniske databaser i klinisk epidemiologisk forskning i England i de sidste 18 år og er desuden adjungeret
professor med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
”Klinisk meningsfuld standardisering af databasernes indhold er nødvendig for at forbedre anvendelse af
databaserne. Vores hold af dygtige epidemiologer glæder sig til at tage imod Henrik Møller og sammen
løfte vores indsats på feltet,” siger Jens Winther Jensen.
Afgørende betydning
Henrik Møllers første opgave i RKKP bliver at lede opgaven med faglig relevant standardisering af
kræftdatabasers indhold i tæt samarbejde med databasernes styregrupper, DMCG’erne og øvrige RKKP‐
medarbejdere.
”Jeg har allerede et godt forskningssamarbejde med prostatakræft‐ og lungekræftregistrene i Danmark, og
jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af det epidemiologiske team ved RKKP. De landsdækkende
analyser af symptomer, henvisningsmønstre, diagnostisk udredning, onkologisk behandling og
behandlingsresultater er af afgørende betydning for den fortsatte forbedring og udvikling af
kræftbehandlingen i Danmark, og det er personligt meget tilfredsstillende for mig at bidrage til dette
arbejde,” siger Henrik Møller.
I sin nye stilling skal Henrik Møller også bidrage til RKKPs udvikling som supervisor og i første omgang
varetage prostata cancer‐databasen som epidemiolog. Henrik Møller tilknyttes den nye Kræft‐ og
Kræftscreeningsafdeling i RKKP under ledelse af Lasse Nørgaard, og hans primære arbejdsplads bliver i
Aarhus.
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FAKTA: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgør infrastruktur for de ca. 75 støttede
landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) og varetager
blandt andet support af databaser i relation til epidemiologi, biostatistik, datamanagement, it‐drift og
udvikling samt administrativ support.
Programmets primære formål er:






at sikre optimal udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser via prioritering og drift
af databaserne,
bedre udnyttelse af eksisterende data/reduktion af inddateringsopgaven
standardisering af input og output i forhold til databaserne
produktudvikling
egentlig metodeudvikling
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