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NOTAT

Uddybende notat vedr. forslag til 
optageområder for fødsler.
Da Sundhedsudvalget behandlede sagen om nye optageområder for kvinde-
barn specialerne på deres møde den 13. januar 2021 besluttede de, at admi-
nistrationen skulle udarbejde et uddybende notat vedr. optageområder for 
fødsler forud for behandling af sagen i forretningsudvalget og regionsrådet.

Notatet skal beskrive argumenter for administrationens forslag til, hvilket ho-
spital fødende fra hhv. Nørrebro og Vesterbro-Kongens Enghave skal høre til.

Indledningsvist skal det nævnes, at i Region Hovedstaden foretager Den Cen-
trale Visitation for fødsler (CVF) visitation til et fødested (med undtagelse af 
fødsler på Bornholm). Deres formål er at sikre en optimal fordeling af gravide 
mellem fødestederne efter optageområder, men også efter faglige kriterier, ka-
pacitet samt frit valg. Det betyder dermed også, at en kvinde har mulighed for 
at ønske, hvor hun gerne vil føde. Den Centrale Visitation for fødsler gør, hvad 
de kan for at imødekomme kvindernes ønsker til fødested.

Det forventede antal fødsler

Det forventede antal fødsler i 2024 er på samme niveau i de to bydele Nørre-
bro og Vesterbro-Kongens Enghave. 

Tabel: Antallet borgere bosat på hhv. Nørrebro og Vesterbro-Kongens Enghave, der har født i 
2018 og hvor mange der forventes at føde i år 2024.

Bydel 2018 2024
Nørrebro 1.501 1.624
Vesterbro-Kongens Enghave 1.272 1.679
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Socioøkonomisk baggrund

Til at give et indtryk af den socioøkonomiske baggrund i bydelene i Køben-
havn vises på kortet nedenfor den gennemsnitlige disponible indkomst per 
person fordelt på bydele i København. Den gennemsnitlige disponible ind-
komst i København er 229.000 kr. Fire af Københavns bydele ligger over dette 
gennemsnit. Vesterbro/Kongens Enghave ligger på gennemsnittet, og de re-
sterende 5 bydele ligger under gennemsnittet (Kilde: Københavns Kommune). 
Ifølge Danmarks Statistik var den gennemsnitlige disponible indkomst i Frede-
riksberg Kommune 277.000 kr. i samme peri-
ode.

Administrationens forslag til optageområder

Administrationen foreslår, at Bispebjerg Hospital overtager bydelen Nørrebro 
fra Rigshospitalet, fordi Bydelen Nørrebro er en del af Bispebjerg Hospitals 
generelle planområde. Bispebjerg Hospital er dermed i forvejen borgernes 
akuthospital, hvor borgerne kommer gennem deres liv fx på akutmodtagelsen, 

https://www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_koebenhavn_2020.pdf
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på et ambulatorium eller bliver indlagt. Hvis borgerne fra Nørrebro skulle høre 
til et andet hospital, når de skal føde, vil de dermed skulle til et andet hospital 
end deres primære hospital. Samtidig er bydelen i umiddelbar nærhed af Bis-
pebjerg Hospital og Bispebjerg Hospital får et sammenhængende optageom-
råde med bydele, der alle er i umiddelbar nærhed af hospitalet.

Som en del af rokaden er der behov for at reducere Amager og Hvidovre Ho-
spitals optageområde for fødsler. Hvis Nørrebro flyttes til Bispebjerg hospital, 
så vurderer administrationen, at det er nærliggende, at Rigshospitalet overta-
ger bydelen Vesterbro-Kongens Enghave, da Rigshospitalet er nærmeste ho-
spital for borgerne fra Vesterbro-Kongens Enghave. 

Hvis bydelen Vesterbro-Kongens Enghave skulle være en del af et andet ho-
spitals optageområde (fx Bispebjerg Hospital) vil borgere fra bydelen således 
få væsentligt længere til hospitalet, når de skal føde.

Med ovenstående forslag bliver det samlede optageområde for Bispebjerg Ho-
spital: bydelen Nørrebro, bydelen Bispebjerg samt Frederiksberg Kommune.

Det samlede optageområde for Rigshospitalet bliver med ovenstående for-
slag: bydelene Østerbro, Indre by samt Vesterbro-Kongens Enghave.

Ændringer til optageområder træder først i kraft, når det nye kvinde-barn cen-
ter på Bispebjerg Hospital tages i brug.
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