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Dimensionering af barselsophold 
på Nyt Hospital Bispebjerg 

Regionsrådet besluttede i september 2018 at der skal etableres en ny gynæ-

kologisk og obstetrisk afdeling samt en pædiatrisk afdeling på Bispebjerg Hos-

pital. Efterfølgende igangsatte Bispebjerg Hospital et arbejde med at få dimen-

sioneret og udarbejdet tegningsmateriale til afdelingerne, som bliver placeret i 

det nye akuthus. 

Som led i dette arbejde har der været nedsat arbejdsgrupper, med inddra-

gelse af relevante klinikere fra regionens øvrige fødesteder samt pædiatriske 

afdelinger. 

Den gynækologisk-obstetriske afdeling med underliggende afsnit er dimensio-

neret ud fra en forventning om ca. 3500-4000 fødsler årligt og ud fra den klini-

ske praksis og erfaring, som gjorde sig gældende på det pågældende tids-

punkt, hvor beslutningen blev truffet. 

Den kommende gynækologisk-obstetriske afdeling på Bispebjerg Hospital er 

således planlagt med 17 barselsstuer, hvilket svarer til det antal barselsstuer 

de har på fødesteder med lignende kapacitet.  

Tilsvarende regionens øvrige fødesteder, vil indlæggelse af flere første- og 

flergangsfødende i to eller flere døgn udfordre de fysiske rammer og medføre 

behov for ekstra sengepladser, særligt i spidsbelastningsperioder med mange 

fødsler. Det konkrete pladsbehov afhænger imidlertid af en række forhold, 

som beskrives nedenfor, men kan betyde, at der vil blive behov for at udvide 

barselsafsnittet på bekostning af andre sengepladser/funktioner på hospitalet 

og derudover påvirkes flowet mellem fødegang og barselsgang. 

Behovet for barselsstuer vil bl.a. være afhængigt af andelen af førstegangsfø-

dende. Baseret på eksisterende erfaringer fra de øvrige fødesteder er det for-

ventningen, at ca. 15% af de førstegangsfødende tilvælger ambulant fødsel, 

med udskrivelse 4-8 timer efter fødslen. Optageområdet for fødsler for Bispe-

bjerg Hospital har en relativ høj andel af yngre kvinder (i den fødedygtige al-

der), hvorfor det kan forventes, at andelen af førstegangsfødende tilsvarende 

er relativ høj. 
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Den gynækologisk-obstetriske afdeling er planlagt til at åbne i 2024, hvorfor 

eventuelle organisatoriske tilpasninger i forhold barselsophold kan udarbejdes 

forud for opstart. Samtidig vil Bispebjerg Hospital kunne trække på erfarin-

gerne med konsekvenserne af øget barselsophold fra regionens øvrige føde-

steder. 

Det eventuelle ekstra behov for barselsophold giver således ikke anledning til 

ændringer i byggeriet, men kan have organisatoriske og driftsmæssige afledte 

effekter.  

 


