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NOTAT

Til

Plan for kommende investeringer i 
føde- og børneområdet
Indledning
Regionsrådet besluttede i september 2018 med efterfølgende justeringer i fe-
bruar 2021, at etablere et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital

Det nye center skal indeholde:

 Gynækologisk/Obstetrisk afdeling med kapacitet til 4.000 fødsler/årligt
 Pædiatrisk afdeling og neonatologiske senge
 Gynækologisk optageområde med ca. 108.000 kvinder.
 Pædiatrisk optageområde med ca. 85.000 børn

Det nye kvinde-barn center forventes at kunne åbne i 2025.

Det nye center vil aflaste de nuværende tilbud i forhold til den eksisterende ak-
tivitet og væksten i de kommende år.

Driftsudgifterne til det nye kvinde-barn center er opgjort til 301 mio. kr. i 2021-
priser. Udgifterne er beregnet på baggrund af den forventede aktivitet i cente-
ret. 

Finansiering
Med etableringen af det nye kvinde-barn center skal Bispebjerg Hospital tilfø-
res i alt 301 mio. kr. hvoraf 100 mio. kr. omfordeles fra de eksisterende ram-
mer.

De resterende 200,2 mio. kr. skal afsættes i regionens budgetforhandlinger.

Administrationen anbefaler at midlerne afsættes over tre år for dels at redu-
cere presset på det enkelte budgetår og for dels at sikre finansieringen af 
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væksten i antallet af fødsler frem mod 2025 og dermed synliggøre den politi-
ske prioritering.

I forbindelse med 1. økonomirapport 2021 og budget 2022 er der allerede ud-
møntet 35,4 mio. kr. i kvalitetsløft, som kan indgå i finansieringen. Det foreslås 
derfor, at der afsættes knap 55 mio. kr. årligt i 2023, 2024 og 2025 jf. neden-
stående oversigt. 

Figur 1 – Udviklingen i central finansiering 2022 til 2025

Tabellen viser, at den samlede finansiering til det nye kvinde-barn center op-
bygges over fire år.

De grønne midler er allerede udmøntet til de eksisterende fødesteder vedr. 
kvalitetsløft og skal hentes her i forbindelse med overførslerne til Bispebjerg 
Hospital i 2025.1

De blå midler kan disponeres til vækst i antallet af fødsler og generel håndte-
ring af udfordringerne på området frem til 2025. Dette er beskrevet nærmere 
nedenfor.

De orange midler i 2025 repræsenterer den varige tilførsel af centrale midler til 
området.

Finanslovsmidler:

I Finansloven for 2022 er der afsat 100 mio. kr. stigende til 150 mio. kr. varigt i 
2025 på landsplan svarende til ca. 47 mio. kr. for Region Hovedstaden. Der er 
indgået aftale mellem regeringen og dens støttepartier om udmøntningen af fi-
nanslovsmidlerne. Der foreligger endnu ikke en endelig fordeling af øremær-
kede midler i aftalen og andelen af midler der kan indgå i finansieringen af 
kvinde-barn centeret. 

1 Midlerne er fordelt med 9,3 mio. kr. til AHH, 1,0 mio. kr. til BFH, 0,6 mio. kr. til BOH, 9,0 mio. kr. til HGH, 
5,6 mio. kr. til NOH, 9,6 mio. kr. til RH og 0,5 mio. kr. til uddannelse (varigt).
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Fordeling af midlerne frem til 2025

Som beskrevet ovenfor tilføres føde- og børneområdet ca. 200 mio. kr. frem 
mod 2025. I 2025 skal midlerne bruges til drift af det nye kvinde-barn center, 
men pengene kan disponeres til andre formål inden for området indtil da:

1. Øgede ressourcer/kvalitetsløft til de eksisterende funktioner.
De eksisterende funktioner er efterspørger øget kapacitet og ressour-
cer for at sikre en tilfredsstillende fødeoplevelse.

2. Finansiering af vækst i antallet af fødsler til de eksisterende funktioner.
Væksten i antallet af fødsler finansieres løbende. På baggrund af de 
nuværende prognoser forventes en vækst svarende til ca. 17 mio. kr. i 
2023 og 2024.

3. Opbygning af nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital
Der afsættes ressourcer til opbygning af den nye funktion f.eks. gen-
nem ansættelse af personale som gør tjeneste på de eksisterende 
funktioner frem til 2025.

Nedenstående tabel viser et forslag til fordeling af midlerne set fra et samlet 
regionalt perspektiv på tværs af hospitaler:

Tabel 1: Fordeling af centrale midler pr. område 2022-2025, mio. kr., 2021 p/l

Områder 2022 2023 2024 2025

Kvalitetsløft eksisterende funkt. 35,4 58,3 81,3 0,0
Vækst i fødsler, eksisterende funkt. 17,0 34,0 0,0
Afgivelse af aktivitet, eksisterende funkt. -100,8
Opbygning af kvinde-barn center på BFH 15,0 30,0 301,0
Centrale midler i alt 35,4 90,3 145,3 200,2

Tabellen viser fordelingen af de midler der oparbejdes i perioden 2022 til 
2025. I 2022 er der afsat 35,4 mio. kr. til kvalitetsløft på de eksisterende tilbud. 

I 2023 øges den samlede merbevilling til 90,3 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. reser-
veres til opbygningen af det nye kvinde-barn center og de resterende 75,3 
mio. kr. (fordelt på kvalitetsløft og vækst) tilføres de eksisterende funktioner. 
Nogle af disse midler kan udmøntes til engangsinitiativer, hvis det ønskes.

I 2024 øges bevillingen yderligere til 145,3 mio. kr. hvoraf de 30 reserveres til 
opbygningen af det nye kvinde-barn center.
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I 2025 flyttes midlerne til det nye kvinde-barn center sammen med en del af 
aktiviteten fra de eksisterende tilbud. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

Udover de midler der fremgår af tabel 1, er der i forbindelse med 1. økono-
mirapport 2021 og budgetaftale 2022 uddelt i alt 14,6 mio. kr. i varige midler til 
vækst i antallet af fødsler. Hertil kommer eventuelt en andel af særlige finans-
lovsmidler, som øremærkes til konkrete kvalitetsløft (nævnt ovenfor).

Bidrag fra de eksisterende fødesteder
Finansieringen af det nye kvinde-barn center kommer delvist fra de eksiste-
rende børne og kvindeafdelinger, som følge af en lettelse i aktiviteten. Dette 
giver en samlet finansiering på 100,8 mio. kr. (beskrevet nedenfor) og sikrer et 
bedre forhold mellem opgaver og fysisk kapacitet for de eksisterende afdelin-
ger. 

Nedenstående tabel 2 viser den beregnede bevillingsreduktion på regionens 
øvrige hospitaler som følge af reduceret pædiatriske, gynækologiske og ob-
stetriske opgaver. 

Hospitalerne er orienteret om disse kommende korrektioner, som gennemfø-
res med åbningen af det nye center på Bispebjerg Hospital i 2025, som blev 
forelagt for HD-kredsen den 22. oktober 2020 af HD-kredsen2 og for Sund-
hedsudvalget den 13. januar 2021 og Regionsrådet den 2. februar 2021.  

Udover bevillingsreduktionen som følge af lavere aktivitet skal hospitalerne af-
give de midlertidige bevillinger vedr. kvalitetsløft og vækst, som er beskrevet 
ovenfor i tabel 1. På nuværende tidspunkt er der ikke fuldt overblik over forde-
lingen af disse midler, så fordelingen mellem hospitaler skal tages med forbe-
hold (markeret med gråtonet skrift i tabel 2).3

2 HD-møde i december 2020 (22. oktober 2020) og godkendt på Sundhedsudvalgsmøde den 13. januar 
2021 og regionsrådsmøde den 2. februar 2021.

3 Fordelingen er pt. udarbejdet med udgangspunkt i tidligere fordeling af kvalitetsmidler til fødeområdet.
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Tabel 2: Budgettilpasning på eksisterende funktioner i forbindelse med opstart af det nye 
kvinde-barn center, mio. kr., 2021 p/l

Hospitaler
Aktivitetsre-

duktion

Midler til kvali-
tetsløft 2022-

2024

Vækst i fødsler 
2023-2024

I alt

Amager og Hvidovre Hospital -17,6 -22,5 -9,4 -49,6
Herlev og Gentofte Hospital -40,2 -21,9 -9,1 -71,2
Nordsjællands Hospital -4,5 -13,6 -5,7 -23,7
Rigshospitalet -38,5 -23,3 -9,8 -71,6
I alt -100,8 -81,3 -34,0 -216,1

Tabel 2 viser bl.a., at Amager og Hvidovre Hospital bidrager med 17,6 mio. kr. 
vedr. aktivitetsreduktion ift. nuværende niveau. I tillæg hertil tilbageføres tilført 
bevilling vedr. kvalitetsløft (22,5 mio. kr.) og vækst (9,4 mio. kr.) for perioden 
2022-2025 hvilket giver en samlet bevillingsreduktion på 49,6 mio. kr.

Bevillingsreduktionen skal ses i sammenhæng med flytning af aktivitet i forbin-
delse med at dele af optageområdet herunder den forventede vækst i antal 
fødsler frem mod 2025 overtages af Bispebjerg Hospital.

Samlet set omfordeles, jf. tabel 2, 216,1 mio. kr. fra de eksisterende tilbud til 
det nye fødested. Herudover tilføres Bispebjerg Hospital 30 mio. kr. i 2023 og 
2024 plus 55 mio. kr. i det sidste ”trappetrin” fra 2024 til 2025.

Beregningsmodellen tilstræber en jævn fordeling af bevilling og opgaver på 
tværs af de fem hospitaler efter endt omlægning.
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