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Sundhedsklinikkerne: 10.000 kr. 
Det anslås, at mere end 25.000 mennesker lever i Danmark uden lovligt ophold. Det kan være 
afviste asylansøgere, handlede kvinder, au pairs der bliver i landet efter endt kontrakt eller 
mennesker, der kommer til landet for at søge arbejde.  
Ifølge sundhedsloven har alle mennesker i Danmark ret til akut lægebehandling. Men det er op til 
den enkelte behandler at definere det akutte behov.  
Det betyder, at en stor gruppe af mennesker uden lovligt ophold i Danmark ikke får den 
lægehjælp, de har brug for. Gravide kan ikke blive undersøgt hos en jordemoder. Mennesker med 

kroniske lidelser bliver ikke diagnosticeret. Smitsomme sygdomme og psykiske lidelser bliver ikke 
behandlet.  
Røde Kors tilbyder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen gratis lægehjælp 
og behandling på Sundhedsklinikken til de mennesker, der ikke er omfattet af det offentlige 
sundhedssystem. 

Sundhedsklinikken er placeret centralt i København og Aarhus og tager imod patienter, der 
kommer ind fra gaden. 

Klinikken i København tilbyder: 
Lægebehandling, Graviditetsundersøgelser, Vaccinationer af børn, Speciallægeundersøgelser, 
Psykologsamtaler, Akut tandbehandling, Fysioterapi, Nødvendig medicin. 

Klinikken i Aarhus tilbyder:  

Lægebehandling, Graviditetsundersøgelser, Speciallægeundersøgelser, Psykologsamtaler, 
Nødvendig medicin, Fysioterapi, Vaccinationer af børn  

Ca. 290 frivillige er tilknyttet klinikken i København og Aarhus. Læger, speciallæger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, jordmødre, fysioterapeuter, tandlæger, klinikassistenter, psykologer og psykiatere 
bidrager med deres viden og frivillige arbejdskraft. 23 frivillige tolke hjælper i kommunikationen 
med patienterne.  

Fra august 2011 og til januar 2017 har klinikkerne i Aarhus og København behandlet mere end 
4100 patienter. Til sammen har de besøgt klinikken over 12.700 gange.  

Antallet af henvendelser og behandlede patienter har siden klinikkens åbning været stigende. 
Erfaringerne viser med al tydelighed, at der er et stort behov for sundhedshjælp til nogle af de 
mest udsatte mennesker i Danmark.  

Sundhedsklinikken har modtaget flere priser: Frivilligprisen af Københavns Kommune, fra 
Tandlægeforeningen samt Ulighedsprisen fra Dagens Medicin.  
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