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Det 
smitter
Et fagligt arrangement som fejrer 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q’s første 10 år 
på Skejby 

Den 13. maj 2011 i Stakladen 

Alle 
interesserede 
er velkomne



Infektionsmedicinsk Afdeling Q, 
Århus Universitetshospital, 
Skejby fylder 10 år 

2010

Infektionsmedicinsk Afdeling 
flyttede fra utidssvarende 
lokaler på Marselisborg 
Hospital til Skejby i 2001.

Fra indvielsen i 2001, hvor 
offentligheden fik mulighed for 
at se de nye bygninger.

Afdelingen har været igennem store udfordringer, og 

på denne relativt korte tid har vi stiftet bekendtskab 

med helt nye sygdomme som f.eks. SARS, fugleinflu-

enza, svineinfluenza og en lang række infektioner, der 

ikke længere behandles med almindeligt antibiotika.

Vi synes, det er vigtigt at markere denne dag og har 

derfor valgt temaet “Det smitter”.

Der er mange ting, der smitter og det har afdelingen 

været bevidst om, også når det har drejet sig om 

medarbejdere og kultur i afdelingen.

Vi har derfor prøvet at sammensætte et program, der 

afspejler det, der smitter.

En af de allerstørste landvindinger gennem de seneste 

10 år har været behandlingen af HIV og AIDS og derfor 

har vi valgt at lade Queen Machine afslutte dagen, som 

en hyldest til en af de største HIV-smittede kunstnere, 

nemlig Freddie Mercury.

Med venlig hilsen

Lars Østergaard      Annette Falkenberg

Professor, ledende overlæge   Oversygeplejerske 



Program
Kl. 14.00 – 14.15 Velkomst 

 v/Lars Østergaard, dr. med, ph.d.,

 professor, ledende overlæge,

 Infektionsmedicinsk Afdeling Q

 Århus Universitetshospital, Skejby

Kl. 14.15 – 14.45 “Lidt om lidelse, tilgivelse og noget   

 om frugter” 

 v/Kathrine Lilleør, cand.theol., ph.d.,   

 sognepræst, forfatter og debattør

Kl. 14.45 – 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 15.45 The history of HIV

 v/Suzanne Crowe, professor, 

 The Alfred Hospital,  

 Melbourne, Australia

Kl. 15.45 – 16.15 Pause

Kl. 16.15 – 17.00 The history of Influenza and SARS 

 v/John Mills, professor, 

 Faculty of Medicine, Monash University,  

 Melbourne, Australia

Kl. 17.00 – 17.15 Pause

Kl. 17.15 – 18.00 “Frit fra leveren” 

 Peter Mygind, skuespiller  

Kl. 18.00 – 18.15 Afslutning af den faglige del

Det efterfølgende arrangement koster 100 kr.  

se bagsiden for tilmelding

Kl. 19.00 – 21.00 Aftensmad

Kl. 21.00 – 22.00 Revy

Kl. 22.00 – 01.00 Queen Machine

Kathrine Lilleør

Suzanne Crowe

John Mills

Peter Mygind



Tilmelding

Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus  N

Tlf. 8949 5566
www.skejby.dk

Eftermiddagsarrangementet er gratis og kræver  

ikke tilmelding.

Der kræves kun tilmelding og betaling for det 

efterfølgende sociale arrangement som foregår fra kl. 

19.00 – 01.00, og det kan ske til:

 

Tine Dyhrestrup på mail: 

tinedyhr@rm.dk

Betaling 100 kr. indsættes på konto 

Reg.nr. 9362 

Kontonr. 0006754635

Bank: Sparekassen Kronjylland

Husk at anføre indbetalers navn!

Tilmeldingsfrist senest den 1. maj 2011

Stakladen

Nordre Ringgade 3

8000 Aarhus C
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