
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rødekors.dk

VENSKABSPROJEKT 
 
 
 AUGUST 2021 

Alle har ret til basal sundhed 

 

Venskabsprojekt: Sundhedsklinikken 

Røde Kors’ sundhedsklinik tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker, som ikke kan få hjælp 

andre steder. 
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1 BAGGRUND 

I 2011 åbnede Røde Kors en sundhedsklinik i Kø-

benhavn i samarbejde med Lægeforeningen og 

Dansk Flygtningehjælp. Formålet var at tilbyde 

basal sundhedshjælp til mennesker, som ikke kan 

få hjælp gennem det offentlige sundhedssystem. 

Siden dengang har klinikken åbnet en afdeling i 

Aarhus (2013) og i Odense (2019). De tre afde-

linger drives i dag som en samlet klinik med tre 

adresser. 

 

Klinikken konsulterer og behandler mennesker, 

der ikke har lovligt ophold i Danmark eller som ikke har et gult sygesikringskort. Vi møder patienter i 

klinikken, som rent faktisk har lov til at opholde sig i Danmark, men som alligevel ikke har ret til basale 

sundhedsydelser i det offentlige system. 

 

Baggrunden for at tilbyde sundhedshjælp til disse mennesker er, at de kun er berettiget til akutte 

sundhedsydelser gennem det offentlige sundhedssystem. Det betyder, at de kan få hjælp på sygehuset, 

hvis de brækker benet eller falder om med hjertestop – men de kan for eksempel ikke få hjælp til 

behandling af sukkersyge eller i forbindelse med graviditet. 

 

Med udgangspunkt i internationale konventioner, lægeløftet og Røde Kors’ princip om medmenneske-

lighed behandler de frivillige i klinikken patienternes sygdomme, så de ikke udvikler sig til akutte og 

livstruende situationer. Klinikken har også en vigtig funktion i forhold til at behandle smitsomme syg-

domme – både af hensyn til patienten og for at begrænse smitterisikoen for det øvrige samfund. 

 

Det er svært at sige, præcist hvor mange mennesker, som opholder sig ulovligt i Danmark. I 2016 

udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed et arbejdspapir, hvor de skønnede, at antallet af illegale 

migranter var knap 20.000 i Danmark. Gruppen tæller for eksempel udenlandske kvinder og mænd, 

som søger arbejde eller er handlet til prostitution, afviste asylansøgere og slægtninge til herboende, 

som ikke kan få bevilliget familiesammenføring. Det kan også være tidligere studerende fra Europa, 

USA eller tredjeverdenslande, samt au pair-kvinder, der ikke rejser hjem, når deres kontraktforhold 

udløber. 

 

Gennem vores og andres arbejde ved vi, at der er tale om mennesker, som generelt har mange hel-

bredsproblemer. Vi ser for eksempel mange kroniske lidelser som diabetes eller astma, som ikke er 

blevet behandlet og derfor volder problemer. Mange af disse mennesker befinder sig i psykisk stærkt 

pressede situationer og en del er hjemløse, hvilket kun bidrager til den sundhedsmæssige deroute. 

Derfor er der altså et behov for den hjælp, som sundhedsklinikken tilbyder. 
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2 PROJEKTET  

Sundhedsklinikken tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker, som ikke kan få hjælp gennem det 

offentlige sundhedsvæsen. Det foregår på tre adresser i henholdsvis København, Aarhus og Odense, 

hvor patienterne kan møde op i åbningstiden. 

 

Klinikken bemandes af professionelle frivillige. Det er for eksempel læger, sygeplejersker, fysiotera-

peuter, tandlæger, bioanalytikere og jordemødre, som arbejder på frivillig basis. Derudover har vi til-

knyttet en række frivillige tolke, som sikrer den korrekte forståelse. Klinikken er registreret i Sund-

hedsstyrelsen som en privat klinik, hvilket betyder, at Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at vi over-

holder alle krav. 

2.1 Ydelser 

Klinikken tilbyder nødvendige og basale sundhedsydelser, samt akut tandbehandling. Det vil sige, at 

patienterne kommer med alle de lidelser og spørgsmål, som vi andre ville have taget med til vores egen 

læge eller tandlæge. Det er også muligt at få behandling af en fysioterapeut eller en speciallæge. 

 

Akut tandbehandling er meget efterspurgt, da mange i målgruppen sjældent eller aldrig har modtaget 

jævnlig tandpleje i barndommen og derfor har meget dårlige tænder. De fleste patienter kommer dog 

i klinikken for at tale med en læge. Mange lider af kroniske sygdomme, som giver problemer, hvis de 

ikke behandles. Vi oplever en stor gruppe, som har diabetes, mens andre kommer med astma, hud-

sygdomme eller forhøjet blodtryk. Ligeledes er det en vigtig opgave at tilse og rådgive de gravide 

kvinder, som ikke har adgang til almindelig jordemoderkontrol. 

2.2 Målgruppe 

Sundhedsklinikkens patientgrundlag er mennesker, der 

ikke har lovligt ophold i Danmark eller som ikke har et 

gult sygesikringskort. Derfor har de kun adgang til akutte 

sundhedsydelser i det offentlige sundhedsvæsen. Alle pa-

tienter registreres, når de behandles i klinikken, men vi 

udleverer ikke deres oplysninger til myndighederne. På 

den måde ved vi en del om klinikkens målgruppe, men de 

er trygge ved at få behandlet deres lidelser i klinikken. 

 

Patienterne kommer fra hele verden. I klinikken i Køben-

havn kommer der flest fra Afrika, Asien og Østeuropa, mens klinikken i Aarhus har flest patienter fra 

Afrika, Mellemøsten og Asien. Flere afrikanere har midlertidig opholdstilladelse i Italien eller Spanien. 

 

Klinikken i tal: 

• 21.772 konsultationer er gennem-

ført i klinikken fra vi åbnede i 

2011 og frem til 1. januar 2020. 

 

• 6.588 patienter har besøgt klinik-

ken fra vi åbnede i 2011 og frem 

til 1. januar 2020. 

 

• 300 frivillige læger, sygeplejer-

sker, tandlæger mm bemander kli-

nikken 
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3 STØTTEBEHOV 

Klinikken er 100 procent privatfinansieret. Det betyder, at driften er helt afhængig af donationer fra 

fonde og private. 

 

Pengene bruges til medicin, laboratorieudstyr og andre materialer til behandling af patienterne. Derud-

over er der udgifter til driften af klinikken – for eksempel husleje, rengøring og IT. 

 

4 HVILKE VENSKABSPROJEKT SKAL VI VÆLGE? 

Med venskabsprojekterne er det muligt for din afdeling at støtte det nationale og internationale arbejde, 

der gennemføres af Røde Kors i Danmark og partner Røde Kors/Halvmåne selskaber. 

 

I Danmark og i adskillige af Røde Kors i Danmarks partnerskabslande er der venskabsprojekter, som 

din afdeling kan støtte. Alle venskabsprojekterne har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, 

da bidragene medfinansierer projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger. 

 

 

Hvilken forskel gør vores støtte?                Hvilket venskabsprojekt skal vi vælge? 

Jeres støtte bidrager til: 

 

• At nå flere sårbare mennesker i Dan-

mark og i verden.  

  

• At sikre det økonomiske fundament for 

Røde Kors i Danmarks udviklingsprojek-

ter. 

 

• At Røde Kors i Danmark kan igangsætte 

større projekter med andre donorer, 

hvor det kræves, at Røde Kors i Dan-

mark selv bidrager til finansieringen. 

 

• At Røde Kors i Danmark kan have fokus 

på udvikling af lokalafdelinger og frivil-

lige, der er vigtige i Røde Kors bevæ-

gelsens tilgang til udvikling. 

x 
Alle venskabsprojekter har behov for støtte. Følg 

derfor afdelingens interesse for en bestemt re-

gion, modtagergruppe eller tema. 

 

Få input fra Afdelingernes Internationale Arbejde 

på Landskontoret.  

 

Skriv en mail til os på aia@rodekors.dk, ring til 

os eller inviter os ud til et oplæg på bestyrelses-

mødet, i butikken eller ved generalforsamlingen, 

hvor vi kan fortælle mere om venskabsprojek-

terne.  
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Vi vil gerne støtte - hvad nu?                  Tak for støtten! 

 

Det kræver kun fire trin for at støtte et el-

ler flere af venskabsprojekterne: 
 

1. Formand eller kasserer: Gå ind på 

venskabsshoppen på Mit Røde 

Kors: mitrødekors.dk/frivillig-

shop/venskabsprojekter. 

2. Vælg det projekt, I gerne vil støtte 

og skriv hvilket beløb, I vil støtte 

med. Tryk så ”Støt venskabspro-

jekt”.  

3. Rul ned i bundet af siden og vælg 

den tilhørende plakat. Klik ind på 

plakatens side, vælg antal og tryk 

”Tilføj til indkøbskurv.”  

4. Tryk på indkøbskurven og gå til 

betaling. Vælg, at du gerne vil be-

tale med Giro/Faktura og ind-

tast/tjek dine oplysninger. Tryk 

”Betal og gennemfør køb.” 
 

Hvis I har problemer, kan I kontakte Af-

delingernes Internationale Arbejde på 

aia@rodekors.dk  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik 

inde i frivilligshoppen på Mit Røde Kors.  

 

• Følg med i nyhederne fra venskabspro-

jekterne under mitrødekors.dk/ven-

skabsnyheder.  

 

• Inviter en foredragsholder på besøg, 

der kan fortælle om venskabsprojektet. 

I finder en foredragsholder på røde-

kors.dk/foredragsholder. 

mailto:aia@rodekors.dk

