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• Projektstilling startede den 1 maj 2010 

 Etableret tilbud for Satspuljemidler 

 Center mod Menneskehandel i samarbejde med Skejby   Sygehus 

 Charlotte Møller, afd.læge, Gyn-Obs., ÅS, SKS 

 Peter Leutscher, afd.læge, Infektionsmed., ÅS, SKS 

 Tinne Laursen, hivrådgiver, Infektionsmed., ÅS,SKS 

 Jane Baumgartner, afd.læge, Venerea klinikken, Marselisborg 

Hosp. 

 Målgruppe: Udenlandske prostituerede, som er potentielt handlede i 

Region Midt og Nord                                       



Mobilt Sundhedstilbud 

 Handlingsplan  til bekæmpelse af handel med mennesker 2010-2014. 

 Center mod Menneskehandel (CMM) 

 Opgaver  

– Nationalt opsøgende socialt arbejde 

– Identificere ofre og sikre mulige ofre en koordineret behandling 

– Samarbejde med politiet, krisecentre, NGOer fx Røde Kors og Hope Now 

– Deltage i hjemsendelse 

– Vidensbank og uddannelse af andre aktører på området 

– Sundhedstilbud 

– I alt 8 årsværk i DK, som har forskellige funktioner i CMM. 
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Fakta 

 

 Der er ca. 4000 prostituerede i DK 

 Ca. 2000 af disse er udenlandske kvinder/mænd 

 Gennemsnitsalderen er omkring 30 år ( 20 til 60 år) 

 Stigende antal transseksuelle 

 I alt mødt ca. 250 prostituerede, de fleste med illegalt ophold 

 Halvdelen af de udenlandske prostituerede er fra Thailand. 

 Andre kommer fra Nigeria, Tanzania, Uganda, Brasilien, Venezuela, 

Puerto Rico, Rumænien, Polen, Spanien, Italien, Letland, Rusland, 

Nepal, Ukraine, m. fl. 
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Hvorfor et mobilt sundhedstilbud? 

 

• De kan ikke komme til det etablerede sundhedssystem pga. store 

geografiske afstande 

• De har ikke ret til at benytte sundhedstilbuddene 

• De må ikke benytte sig af de vanlige sundhedstilbud for bagmænd 

• Åbne døre for socialfaglige medarbejdere 

 

 



 

69 massageklinikker 

33 thaiklinikker 

36 øvrige 

 

89 massageklinikker  

73 thaiklinikker 

16 øvrige 

 

58 massageklinikker  

10 thaiklinikker 

48 øvrige 

Arbejdsområde - 216 klinikker  
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Hvad indeholder en typisk arbejdsdag: 

 

 Ekstrabladet 

 Kliniklister 

 Kort og GPS 

 Kører i egen bil, rygsæk med engangsudstyr til undersøgelser 

 Medicin 

 Pandelampe 
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Hvad indeholder sundhedstilbuddet: 

• Sikker sex rådgivning, uddeling af kondomer 

• Testning af seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv, hepatitis, 

syfilis og gonore 

• Underlivsinfektioner 

• Gynækologisk undersøgelse 

• Graviditetstest 

• Råd og vejledning til at passe bedst mulig på sig selv 

• Henvisning og ledsagelse til yderligere undersøgelser 

• Hepatitisvaccination 
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Hvad fejler de 

 

• Har testet 118 kvinder og 1 mand 

• 1 hiv positiv  

• 3 syfilis 

• 1 gonore 

• 1 lymfom 

• 1 moderat dysplasi 

• 1 svær dysplasi 

• Talrige Clamydia, Candida, Gardnerella infektioner og cystitter 
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Andre problemstillinger i mit arbejde – Hvad bekymrer de sig om? 

 

• Diffuse smerter i underlivet 

• Hovedpine 

• Aborter, graviditeter 

• Prævention 

• Overgangsalderen 

• Ofte en snak om kvindeproblemer; overvægt/undervægt, ønsket om 
at få børn, parforholdsproblemer 

• Stress (for meget eller for lidt søvn, ingen frisk luft, dårlige 
madvaner) 

• Frygt for kunder, voldtægt, skat, politi, manglende indtægt, sygdom   

• Håb og drømme som alle andre 

• Ensomhed  
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Hvornår er man offer for menneskehandel  

- cases 

 

 



 

Center mod Menneskehandel 

    

 

   Hotline  7020 25 50 

 

 

Hver dag kl. 8.00 -18.00 
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