
 
   

 
Orientering om ophørt samarbejde om Barselshuset  

Dette notat orienterer om, at det tværsektorielle samarbejde med Røde 

Kors og Region Hovedstaden ”projekt Barselshuset” er ophørt. Det skyl-

des manglende fondsfinansiering fra den fond, der har været involveret 

i projektet, herunder i kvalificeringsfasen. Røde Kors har afsøgt mulighed 

for finansiering fra andre fonde, hvilket ikke er lykkedes. Parterne er der-

for enige om at stoppe det videre samarbejde om Barselshuset. 

 

Baggrund 

 

Partnerskabsprojektet Barselshuset 

Københavns Kommune tiltrådte i marts 2021 et tværsektorielt partner-

skabsprojekt med Røde Kors og Region Hovedstaden (Amager og Hvid-

ovre Hospital) om et barselshus, der blev finansieret af en privat fond. 

Formålet var at give sårbare gravide og spædbarnsforældre en god start, 

så familien og børnene trives og udvikler sig. Partnerskabets vision med 

projektet var at udvikle og afprøve et nyt samarbejde mellem region, 

kommune og civilsamfund, hvor familierne tilbydes en helhedsoriente-

ret og tidlig indsats i et koordineret samarbejde mellem relevante sekto-

rer. 

Politisk tilsagn om pilotafprøvning af Barselshuset 

Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningen har efter samlet politisk tilsagn fra de tre poli-

tiske udvalg bidraget til kvalificeringsfasen og konceptet for pilotafprøv-

ningen af Barselshuset frem til medio 2022. Efterfølgende blev der gi-

vet politisk tilsagn om, at de tre forvaltninger deltog i pilotafprøvningen 

af Barselshuset i 2,5 år med mulighed for 1 års forlængelse. Dette var 

under forudsætning af, at der kunne opnås ekstern fondsfinansiering i 

pilotperioden til finansiering af kommunens ekstra ressourcer til Bar-

selshusets etablering og drift i pilotperioden, for at udviklingsarbejdet 

ikke trak ressourcer fra eksisterende driftsopgaver. Røde Kors estime-

rede projektbudget til 34,3 mio. kr., og ønskede at Københavns Kom-

mune skulle medfinansiere ca. 5,1 mio. kr. i pilotfasen. 

 

Manglende fondsfinansiering 

Fonden meddelte i august 2022, at den ikke kunne finansiere det an-

søgte projekt. Fonden ønskede en mere tydelig og forpligtende tilken-

degivelse af, at Barselshuset efter endt pilotafprøvning kunne driftes i 
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Notat  

Til Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og  

Omsorgsudvalget. 
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de kommunale og regionale budgetter. Fonden ville derfor genoverveje 

finansiering af pilotafprøvningen af Barselshuset, hvis Københavns 

Kommune og Region Hovedstaden forpligtede sig yderligere ved at fi-

nansiere nogle af de ekstra udgifter, der ville være til Barselshusets 

etablering og drift i pilotperioden. 

 

Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningen vurderer imidlertid ikke, at dette er realistisk. 

Samme melding er kommet fra Region Hovedstaden. Røde Kors har 

herefter afsøgt mulighed for finansiering fra andre fonde, men uden 

held. 

 

Røde Kors, Region Hovedstaden og Københavns Kommune er på den 

baggrund enige om at stoppe det videre samarbejde om Barselshuset. 
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