
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 6. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 243 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 243:  

”Ministeren bedes opgøre de anslåede udgifter ved en generel rettighed til fødende 

kvinder om at kan være indlagt i 48 timer efter fødslen. ” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen 

om fordelingen af ophold i timer for mor og barn/(børn) efter en fødsel opdelt i fire 

timers intervaller på baggrund af fødslerne i 2018, jf. bilagstabel 1. 

 

Der er på baggrund af oplysningerne om opholdsvarighed efter fødslerne i 2018 fore-

taget et antagelsesbaseret skøn af de forventede merudgifter ved en rettighed på 48 

timers ophold efter en fødsel. Skønnet tager udgangspunkt i en forlængelse af ophol-

det efter fødslen, således at samtlige barselsophold har en varighed på mindst 48 ti-

mer.  

 

Der er beregningsteknisk lagt til grund, at et opholdsdøgn koster 2500 kr. samt at alle 

fødende (både første- og flergangsfødende) gør brug af muligheden. Der er alene 

skønnet over de direkte udgifter. Der er ikke foretaget et skøn for de afledte sund-

hedsudgifter i kommuner og regioner, samt afledte udgifter i forhold til overførsels-

udgifter. 

 

Det skønnes at medføre en merudgift på ca. 103 mio. kr. at give alle fødende ret til 48 

timers ophold efter fødslen, jf. tabel 1.  

 

Det skal understreges, at opgørelsen er forbundet med betydelig usikkerhed. 

 

 Tabel 1 

Skøn for merudgifter og antal sengepladser for ret til 48-timers ophold efter fødsel, ved fuld 

udnyttelse 

Merudgifter (kr.) Sengepladser (antal) 

103 133 
 

 

      
 Anm.: Skønnet er forbundt med betydelig usikkerhed og baseret på antagelser om at et opholdsdøgn koster 2500 

kr. samt at alle fødende gør brug af muligheden. 

Kilde: Det Medicinske Fødselsregister, Landspatientregisteret og egne beregninger 
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