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Bjørn Lobben

H

vor medisin ikke hjelper, der hjelper jernet (kniven),
hvor jernet ikke hjelper, der hjelper ilden,
hvor ilden ikke hjelper,
der må det anses som uhelbredelig.
Hippokrates (ca. 460–377 f.Kr.)

Innledning
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltakelse sosialt og i samfunnet.
Sykdommer som vanligvis krever habilitering og
rehabilitering er bl.a. poliomyelitt, skoliose, revmatiske sykdommer, medfødte sykdommer, tuberkulose, multippel sklerose (MS), cerebral parese
(CP), ryggmargsbrokk, trafikkskader, hjerneslag,
amputasjoner, postoperative tilstander, og mer enn
100 såkalte sjeldne funksjonshemninger.
I Norge har behandlingen av disse lidelsene i
ulik grad satt spor i form av egne foreninger, institusjoner og bygninger.

Det første fysikalske og
ortopediske institutt
Det hele begynte ved Kungliga Gymnastiska
Centralinstitutet (GCI) i Stockholm, opprettet av
Per Henrik Ling i 1813. Bevegelse som middel til å
bedre og gjenvinne helse har vært kjent i århundrer.
Bevegelsesbehandling var imidlertid lite tilpasset
den enkelte lidelse. Ling hadde nye tanker omkring
gymnastiske øvelser og hvilken virkning dette hadde
på kroppen.

Den første i Norge som “bekjente” seg til Lings
metoder var dr. Gunder Nielsen Kjølstad. Han åpnet
et ortopedisk institutt i 1838 og blir regnet som Norges
første ortoped. Kurering av skoliose (ryggskjevhet)
var på mote i datidens Europa og virksomheten fikk
følgelig navnet “Kjølstads selvretningsmetode for
ryggradsskjævheder”. Han var influert av de naturfilosofiske tankene som preget naturvitenskapen
i samtidens Europa. Etter hans oppfatning var et
menneske i stor grad i stand til, ved selvtrening
– både mentalt og fysisk – å arbeide seg ut av sine
ryggskjevheter. Egentlig var det ikke ortopedi i
klassisk betydning han drev med – snarere sykegymnastikk, men selv kalte han det ortopedi.
I 1844 flyttet Kjølstad virksomheten til Christiania. Da Stortinget 1853 bevilget en årlig pensjon
til Kjølstad, ble det forlangt at han skulle stille sine
kunnskaper til gratis disposisjon for alle som ønsket
å lære hans metoder.
Kjølstads metoder vinner fram
Dr. August Tidemand hadde studert ortopedi i Paris
og medisinsk gymnastikk i Stockholm under Ling.
Etter å ha vært elev hos dr. Kjølstad opprettet han
sitt eget ortopediske institutt i Christiania 1842. Da
Kjølstad flyttet til hovedstaden 1844 ble det “trangt”
med to institutt i samme by, og Tidemand la ned sin
virksomhet og ble Kjølstads assistent. Etter Kjølstads
død åpnet igjen Tidemand eget institutt. Han fikk
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menn, og de fleste var i alderen 9 til 17 år, som han
anså var den gunstigste aldersgruppen for å få best
behandlingsresultat.

Vanføreklinikkene

I 1915 var det 3740 vanføre i Norge under 15 år. Under
polioepidemien i 1911 ble det registrert 1702 tilfeller,
hvorav 256 med dødelig utfall.

Plansje ryggskjevhet.
Illustrasjon hentet fra voiceforhealth.com.

Vanføreklinikkene hadde som primæroppgave
å behandle vanførhet etter poliomyelitt, mens
kurbadene i hovedsak behandlet og pleiet pasienter
med reumatisk lidelse og kysthospitalene oftest
tok hånd om pasienter med ettervirkninger etter
tuberkulose.
Senere ble også etterbehandling av vanføre
med andre medfødte eller ervervede sykdommer,
skader eller lyter behandlet ved klinikkene. Det var
først og fremst etterbehandling, ortopedisk kirurgi,
sykegymnastikk og massasje en arbeidet med, og ikke
sykdommer i akutt eller aktiv fase.

bidrag fra Stortinget, noe som innebar at også han
skulle gi gratis undervisning. Her ble grunnlaget lagt
for fysioterapien i Norge.
Etter Tidemands død fortsatte instituttet under
ledelse av assistenten Caroline “Callie” Gundersen,
og hans datter Henriette Tidemand. Gundersen
ansees å være den første sykegymnast med eget
institutt. Her startet også den første utdanningen
av sykegymnaster. I 1893 overtok dr. Peder “Per” E.
Giertsen instituttet. Han skrev i 1923 at blant de ca.
2000 skoliosepasienter han hadde sett i sin 30-årige
praksis, var det knapt 10 % hvor årsaken til ryggdeformitetene var kjent.
Dr. Tycho D.C. Lange åpnet 1867 “Institut for
medicinsk Gymnastik”. Instituttet benyttet sykegymnastikken til flere diagnoser enn det som var vanlig ved
ortopediske institutter; både ryggradskrumninger,
skrivekrampe, slapphet i kneleddet, lammelser av
ulike slag, isjias, revmatiske lidelser, hemoroider,
astma, nervøse lidelser med videre.
I 1868 åpnet Chr. Stokstad et ortopedisk institutt
i Bergen. Han var ikke lege, men hadde vært både
pasient og elev av dr. Kjølstad og brukte Kjølstads
metoder. Klientellet var 95 % kvinner og kun 5 %

Sophies Minde
Historien om Agnes og Nanna Fleischer med sin
skole for vanføre, senere Sophies Minde, er historien
om vanførepleiens historie i Norge. Det er også
historien om hvordan to søstre, hvorav den ene
vanfør, etablerte en skole som senere utviklet seg til
en institusjon innen arbeidsterapi og behandling for
svært mange funksjonshemmede i Norge.
De begynte med én elev i 1892, og i løpet av de 10
første årene fikk 134 elever håndverksopplæring, som
var søstrene Fleischers hovedgjerning. Kong Oscar
II besøkte skolen 1896, og overrakte året etter 300
000 kroner til vanføresaken i Norge. Dermed var det
økonomiske grunnlaget for en sentralinstitusjon lagt.
I 1900 ble grunnsteinen nedlagt til sentralanstalten
i Skådalen i Oslo. Den fikk navnet “Sophies Minde”
etter dronning Sophie. Innvielsen ble foretatt av kong
Oscar II 1902.
Lokalene i Skådalen ble snart foreldet, og Sophies
Minde søkte om bevilgninger til en større eiendom.
Nationalbryggeriet, Trondheimsveien 132 i Oslo, ble
innkjøpt 1915, men først 1927 kunne de kvinnelige
vanføre flyttes fra Skådalen til Trondheimsveien.
Søstrene Fleischers grunntanke var at skolen
skulle gi teoretisk og praktisk undervisning til
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Poliomyelitt

Sophies Minde i Trondheimsveien ved Carl Berners plass i
Oslo.
Foto: Fra forfatteren.

personer med fysisk funksjonshemning, slik at de
kunne utføre nyttig arbeid og om mulig bli økonomisk
uavhengige. Dette betydde at barn mellom 7 og
15 år skulle få undervisning etter samme plan som
den alminnelige folkeskolen. Elever mellom 15 og
17 år skulle få videreutdannelse (fortsettelsesskole)
og elever over 17 år, som hadde gjennomgått folkeskolen, kunne ta yrkesskole.
Det var stor søkning til yrkesskolen ved Sophies
Minde på 1930–40-tallet, men mange følte etter hvert
at opplæringsmetodene var litt gammeldagse, dels på
grunn av bedret arbeidsmarked, dels teknologiske
nyvinninger. På 1950-tallet gikk søknadsmengden
ned fordi mange heller tok fag ved de vanlige yrkesskolene eller ved Norges Vanførelags folkehøyskole,
Lundheim, i Moi.
Den første poliklinikken
Sophies Minde har fungert som skole fra starten av;
som behandlingsinstitusjon og ortopedisk verksted
ikke fullt så lenge. Men allerede i 1902, da skolen
flyttet fra Observatoriegaten til Skådalen, overlot Oslo
kommune lokaler i Observatoriegaten til poliklinikk
for trengende vanføre.
Det var et enormt behov for poliklinisk og
ortopedisk behandling av de funksjonshemmede.
Første året ble 75 vanføre behandlet. En del pasienter
ble operert, noe som resulterte i at flere pasienter
som tidligere ikke kunne stå oppreist greide å gå
med krykker. Retting av hender og føtter gjorde at
pasienter kunne bli arbeidsføre.
I 1910 overtok Foreningen for understøttelse av
trengende vanføre driften av poliklinikken, og den ble
flyttet til Grønlands asyl. Antall pasienter steg til ca.
300 i året. I tillegg til elevene ved Sophies Minde ble
også vanføre fra hele landet undersøkt og behandlet

Poliomyelitt (polio) er en smittsom virussykdom som
hos enkelte pasienter angriper celler i ryggmargen
som igjen kan føre til lammelser. Helt siden lammet
muskulatur kunne konstateres, har man diskutert
hvilken behandling som best bedrer symptomene for
poliopasientene. Ulik medikamentell behandling har
vært forsøkt, både i akuttfasen og ved senere faser
av polioens utvikling. Elektrisk stimulering av muskler
var en tid høyeste mote. Massasje og bevegelsesterapi
– både manuell og i sinnrike apparater – grep man til,
gjerne kombinert med varme bad. Støttebandasjer for
armer og bein, korsetter for rygg, samt krykker og
stokker for å få den lamme opp på beina, ble tidlig tatt
i bruk. Man fikk rullestoler for dem som ikke lykkes
å komme på beina. Operative inngrep, som flytting av
sener og avstivning av ledd og lignende, har ofte gitt
gode resultater. I de senere år har også akupunktur,
homøopati, refleksologi og lignende vært prøvd.
Fysikalsk behandling er den behandlingsform som har
vært den beste ved siden av ortopedi.

gratis. Alt ble meget enklere da poliklinikken og
operasjoner senere ble flyttet til Trondheimsveien. I 1933 hadde Sophies Minde 67 senger og en
poliklinikk, arbeidsskole med plass til 128 elever, et
salgs- og utstillingslokale, et bandasjeri og skole- og
barnehjem for 24 vanføre barn.

Poliomyelitt
Landsforeningen mot
poliomyelitt og Kronprinsesse
Märthas Institutt (KMI)
Det store målet for Landsforeningen mot Poliomyelitt (stiftet 1947) var å etablere et sentralinstitutt til
behandling av polioskadde. Sentralinstituttet skulle
også være med å utdanne leger, fysioterapeuter,
arbeidsterapeuter og andre fagfolk. Under de store
epidemiene på 1930- og 1940-årene ble behovet for
sykehusplasser skrikende, og polioskadde måtte
ofte sendes til utlandet, først og fremst til Sverige og
Danmark.
Etter at Landsforeningen startet opp, og med
meget god hjelp av foreningens arbeidsgrupper i
fylkene, ble flere lokale polioinstitutter bygd og tatt i
bruk. Ønsket og målet var å få bygd en sentralenhet.
I årsberetningen i 1950 het det blant annet: “Styret
arbeider derfor med all kraft for å opprette et sentralinstitutt for poliomyelittbehandling i Oslo. (...) Det
råder enighet om at Landsforeningen må bygge for å
kunne løse oppgaven på hensiktsmessig måte.”1
I 1951 hadde planene kommet et langt stykke
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Kronprinsesse Märthas Institutt åpnet 1957. Arkitekt var Magnus Poulsson, kjent for å ha tegnet Oslo rådhus sammen med Arnstein
Arneberg. Det var ortopedisk virksomhet i bygget fram til 2003. Oslo kommune driver i dag barnehage i bygget.
Foto: Fra Arne Lannerstedts samling/NMM.

videre: “Utsiktene til å nå dette mål er nå betydelig
lysere enn tidligere. Tilsagn forelå om tomt for
Sentralinstituttet på Sophies Mindes grunn (..).
Dette er en meget fordelaktig løsning med hensyn
til Sentralinstituttets beliggenhet, idet en vil kunne
få et gjensidig gunstig samarbeid mellom vanføreinstitusjonen Sophies Minde og Sentralinstituttet for
poliomyelittbehandling.”2
I 1954 la Kong Haakon VII ned grunnsteinen
til sentralinstituttet. Kongen var blitt LandsforeØstlandske Vanførehjem ble tegnet av Rolf
Prag før andre verdenskrig, men byggetrinn
1 (bildet) sto ikke ferdig før 1950. Anlegget
ligger på et lite høydedrag og hadde
tidligere fri utsikt over Mjøsa.
Vanførehjemmet lå langt fremme i utviklingen og var en for tiden moderne institusjon. Mens pasientene i de første årene
nesten utelukkende var poliorammede,
ble målgruppen ganske snart mennesker
med lammelser eller andre sykdommer
som trengte behandling. På slutten av
1980-tallet ble institusjonen overtatt av det
offentlige.
Foto: Normann. Fra postkort.
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ningens høye beskytter etter kronprinsesse Märthas
bortgang. I mars 1957 ble KMI innviet av kronprinsregenten, knappe ti år etter at Landsforeningen ble
stiftet.
Østlandske Vanførehjem
“Bær hverandres byrde” er mottoet som er risset
inn ved inngangen til Østlandske Vanførehjem ved
Hamar. “Institusjonen vitner om at her har mange
tatt et felles løft for hjemløse, hjelpeløse og syke

mennesker,” skrev en Hamar-avis den 1. oktober
1954.3 Østlandske Vanførehjem tok det tyngste
taket, men fikk god hjelp av Adventistsamfunnet,
Hjelpestikkene, Sosialdepartementet, Oslo kommune
og Akershus, Hedmark og Oppland fylker. I 1950 ble
vanførehjemmet innviet, og 1954 ble den nye etterbehandlingsavdelingen for poliomyelittpasienter tatt
i bruk. Ved siden av behandlingsrom var det også en
avdeling for ferdigbehandlede som skulle omskoleres.
Avdelingen ga opplæring i radiomontering, snekkerarbeid, søm, bokbinding og finmekanikk. Pasienter i
skolepliktig alder fikk klasseromsundervisning.
Marie Treschows Minne
I sitt testamente bestemte Marie Treschow, som
døde i 1953, at Landsforeningen mot Poliomyelitt skulle få bruksretten til hennes eiendom ved
Tønsberg for å opprette et etterbehandlingsinstitutt
for polioskadde.
Ved overdragelsen skjenket godseier F.M.
Treschow og frue 300 000 kroner til et vedlikeholdsfond. Ominnredningsarbeid var nødvendig
for å gjøre stedet egnet til etterbehandlingsinstitutt.
Nødvendig utstyr ble bekostet av Landsforeningens
arbeidsgrupper i Vestfold.
I 1957 kjøpte Stiftelsen Marie Treschows Minne
den tidligere forpakterboligen til bolig for betjeningen ved polioinstituttet, noe som medførte at 23
polioskadde fikk plass i hovedbygningen.
Plassene var først og fremst forbeholdt
polioskadde fra Vestfold, men ved ledig kapasitet var
også polioskadde fra resten av landet velkommen til
gratis opphold og behandling.
Lokale polioinstitutter
OSLO. Oslo Sanitetsforening stilte lokaler ved
Revmatismesykehuset i Oslo til disposisjon for

Landsforeningen mot Poliomyelitt i september 1949.
Dette første behandlingsinstituttet var riktignok
midlertidig, men ca. 15 ambulerende poliopasienter
fikk øyeblikkelig plass. Ved siden av behandlingen av
polioskadde gav instituttet også undervisning til blant
annet fysioterapeutelever og medisinstudenter.
Plassproblemene kunne til tider være store og
flere stod på venteliste. Det midlertidige oppholdet
for landets første polioinstitutt varte fra høsten 1949
til våren 1956, da Kronprinsesse Märthas Institutt
stod ferdig.
SKIEN. I 1950 ble Telemark Poliomyelittinstitutt
i Skien overlevert Landsforeningen mot Poliomyelitt. Telemark Sykegymnastforening hadde,
gjennom sin energiske leder, fysioterapeut Vidar
Kranstad, tatt initiativet byggingen. En imponerende
dugnadsinnsats resulterte i en 250 m2 murbygning
med gymnastikksal, baderom, massasjerom, legeog undersøkelsesrom, kontor og oppholdsrom. I
samarbeid med Skien Lasarett ble beboelsesrom for
inntil 15 sengeliggende poliopasienter stilt til disposisjon. I tillegg kunne ambulerende polioskadde
mottas ved polioinstituttet. I 1956 ble instituttet i
Skien påbygd og utvidet.
HALDEN. I 1952 ble etterbehandlingsinstituttet for
polioskadde i Halden innviet og stilt til disposisjon for
Halden Trygdekasse. Det Ankerske Arbeidshus hadde
skjenket tomt og Saugbruksforeningen bekostet
bygningen. Halden kommune ordnet det nødvendige
med hensyn til varme, vann og sanitær. Landsforeningens arbeidsgruppe i Halden og omegn stod for
innsamlingen av midler til utstyr, malerarbeid og
lignende, det meste gitt gratis av håndverkere fra
Halden.

Poliobygget i Bergen er tegnet av arkitekt
Halfdan B. Grieg og ble tatt i bruk i 1954.
Det er i to og en halv etasje med pusset,
malt fasade. Vinduene er plassert inntrukket
i veggliv og er kvadratiske. Det er inntrukket
diagonalmønstret brystning på langsider i 1.
og 2. etasje. Karakteristisk runeformet poliosymbol i murliv på øst- og vestfasade (bildet
t.v.).
Foto fra trappehus (bildet t.h.).
Bygningen tilhører i dag Haukeland
universitetssykehus.
Foto: Leif Anker.
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STORD. I Hordaland kunne bare Furuly helseheim
på Stord (forløperen til Stord sykehus) og Hatlestad
sykehus ved Nesttun, Bergen ta imot enkelte pasienter
med følgetilstander etter polio på 1940-tallet. Det var
et stort udekket behov for en etterbehandlingsenhet
for polio. Planene for et eget polioinstitutt forelå i
1952, og gikk ut på å reise et bygg i to etasjer med
behandlingsavdeling i første og sengeavdeling i andre
etasje.
I 1954 ble bygget innviet og hadde da en sengekapasitet på 32 poliopasienter. Spesielt var at det var
installert en bytelefon og svingbare leselamper ved
hver seng.
Etter at poliovaksinasjon ble innført i Norge i
1956 sank antall nye poliotilfeller, men det var fortsatt
behov for etterbehandling. Ettersom årene gikk,
kunne instituttet, slik det var forutsatt, også benyttes
av andre nevrologiske pasientgrupper med behov for
fysioterapi. I 1992 flyttet nevrologisk avdeling over i
Gamle Hovedbygning ved Haukeland.
DRAMMEN. Da den store polioepidemien herjet i
Norge i 1951–1952 ble Buskerud svært hardt rammet,
og kapasiteten ved fylkessykehusets medisinske
avdeling var snart fullstendig sprengt.
For å avhjelpe dette bidro i første hånd Drammen
Sanitetsforening ved å stille sitt kursted i Brager
nesåsen til disposisjon for de polioskadde. I oktober
1951 kunne ca. 40 pasienter overføres dit.
Drammen kommune ordnet tomt til et polioinstitutt innenfor sykehusets område, og 1955
overleverte Landsforeningen nøkkelen til et bygg på
600 m2 i en etasje med underetasje til ordføreren i
Drammen – som leverte den videre til sykehusets
administrerende direktør.
I tillegg til 20 sengeplasser kunne man ta imot
polikliniske polioskadde i behandlingsavdelingen
med gymnastikksal, ulike bad, undersøkelses- og
behandlingsrom. Det var også en koselig dagligstue
og spiserom for de mer ikke-funksjonshemmede
polioskadde, samt god rullestoltilgjengelighet fra
spisestuen og ut i haven.
Etter at det var slutt på nye poliotilfeller i
Buskerud i 1965 – vaksinen hadde hatt sin virkning –
avtok Polioinstituttets betydning for de polioskadde,
og sengeplassene ble frigjort til andre nevrologiske
diagnoser. Etter knapt 20 års drift måtte polio
instituttet rives for å frigjøre plass til sykehusets nye
sentralblokk.
TRONDHEIM. Avisen Nidaros skriver i et stort
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oppslag 19. september 1950 om poliosituasjonen
i Nord-Trøndelag: “Trøndelag må få institutt for
etterbehandling av poliomyelittpasienter”, og skrev
videre:
“Med innpå 200 til dels alvorlige tilfeller av
poliomyelitt vil sommeren 1950 stå som et lite
hyggelig minne for folk i Trøndelag. Ofrene
som i dag ligger hjelpeløse på sykehusene i
landsdelen, vil i hvert fall aldri glemme denne
sommeren, da den lumske sykdommen ble
kastet over dem.”
Poliomyelittinstituttet i Trondheim åpnet august
1956 i tilknytning til Sentralsykehuset.
KRISTIANSAND. Tidlig i vanføresakens historie
i Norge vedtok man å bygge et hjem for hjem- og
hjelpeløse vanføre i hver landsdel. Allerede i begynnelsen av 1930-årene nedsatte Sørlandske Vanførelag
den første byggekomité for å utrede planene om et
vanførehjem. I 1934 ble en tomt overdratt vederlagsfritt fra Kristiansand kommune.
Kongsgårdheimen i Kristiansand sto ferdig 1957
med plass til 68 beboere og 30 poliopasienter. Den
var drevet av Sørlandske krets og Telemark fylkeslag
av Norges Handikapforbund.
Siden poliovaksinen kom året før institusjonen
ble innviet, ble den i mindre grad enn planlagt benyttet
som behandlingssted for poliorammede, men mange
polioskadde med følgetilstander etter sykdommen
ble og blir fortsatt behandlet i behandlingsavdelingen. I dag er klientellet vesentlig pasientgrupper
med funksjonshemninger i bevegelsesapparatet.
På 1960 og 1970-tallet ble ulike polioinstitutter nedlagt
eller omdisponert til behandling av andre sykdommer
enn polio, og mange polioskadde i Norge følte at det
ikke lenger var nødvendig med strukturert etterbehandling for sin polio. De fleste polioskadde etter
de store epidemiene på 1940- og 1950-tallet var blitt
rehabilitert til et nivå hvor ytterligere bedring neppe
kunne forventes. De fleste var opplært til at når den
såkalte stabile fase var oppnådd, skulle funksjonsnivået bli opprettholdt livet ut. Dette betydde at
polioskadde distanserte seg – eller ble distansert – fra
helsevesenet. For de som var relativt gangføre, med
eller uten krykker, ville daglige gjøremål være tilstrekkelig trening til å opprettholde stabiliteten. For rullestolbrukerne ville fysikalsk behandling fremdeles
være av det gode for å motvirke immobiliseringen.

Kurbadenes epoke i Norge
Den nyutdannede legen dr. H.A. Thaulow kom til
ladestedet Sandefjord i 1834 som byens første faste
lege.4 Tre år senere åpnet han Sandefjord Bad, landets
første kurbadanstalt. Klientellet bestod av revmatikere. I 1857 kjøpte badet en herskapsgård til bruk
som sosietetsbygning/badehotell. Badet åpnet i 1899
stolt sin kuranstalt i ny stil, “dragestilen”, betydelig
påkostet. Bygningene ble solgt til kommunen i 1911,
som fortsatte driften til 2. verdenskrig.
Vikersund Kurbad ble stiftet av dr. Hans Haavik
1918 som Modum Helseheim.5 Under et opphold i
Tyskland kom han visstnok i kontakt med naturleger
som forsøkte å kurere gikt og reumatisme med varme
pakninger, dampbad og lysbad. Haavik ble veldig
opptatt av disse behandlingsmetodene – kanskje
fordi han endelig fikk se noe som faktisk virket. I
hvert fall gikk det ikke lang tid før han begynte å se
for seg et lignende kurbad på Østlandet. Han mente
at tørt klima måtte være det perfekte sted for en slik
institusjon. Han flyttet til Modum, hvor han tok en
dårlig betalt stilling som kommunelege på Sysle. Her
begynte han letingen etter en passende eiendom til
en helseheim.
I bygda ble dr. Haavik raskt det store samtaleemnet. En mann som legger giktpasienter i Syslebekken, etter først å ha gitt dem kokende varme
omslag kan da ikke være riktig klok? Men giktpa-

Revmatisme og revmatiske diagnoser.
Revmatisme er noe langt mer enn litt vondt i ryggen –
det er en samlebetegnelse for de om lag 200 forskjellige
revmatiske sykdommer som finnes. Disse sykdommene
omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer, men
revmatisme kan også angripe huden, lungene, slimhinner
og andre organer. Hele 300 000 nordmenn har fått stilt
en revmatisk diagnose og nesten hver eneste norske
familie er berørt av en revmatisk plage. Revmatisme er
den vanligste årsaken til at nordmenn oppsøker lege og
revmatikere utgjør den største gruppen sykemeldte og
uføretrygdene. Mange revmatikere har store smerter,
men det er også viktig å påpeke at veldig mange lever
gode liv som revmatikere.

sientene stolte blindt på ham, og etter hvert ble han
godtatt av resten av moingene også.
I 1917 kjøpte Haavik en eiendom på 80 mål ved
Vikersund i Buskerud. Problemet var at det var få
bygninger på eiendommen; et våningshus, en låve
og et stabbur. Ingen av dem passet som internat for
pasienter med reumatisme og gikt. Derfor kjøpte
han det “store” Grand Hotell i Vikersund. I 1919 var
virksomheten i gang. Under vekslende navn har institusjonen vært i drift siden.
Lina og Rasmus Jordahl startet 1933 et fysikalsk
institutt i Hokksund.6 Året etter leide de et hus på
Loesmoen. Til dette huset hørte også et bryggerhus

Sandefjord kurbad slik det så ut i 1904. Bygningene på bildet er fra 1899. Anlegget er i dag en kulturinstitusjon drevet av en stiftelse
opprettet av Sandefjord kommune, ”med det formål å restaurere og vedlikeholde Kurbadet for kulturaktiviteter til glede for hele
Sandefjords befolkning”.
Foto: Wilse. Norsk Folkemuseum.
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som ble innredet til behandlingsavdeling. Siden
huset var relativt rommelig, og noen pasienter kom
langveis fra, bodde enkelte pasienter på stedet mens
behandlingen varte. En tilfeldig begynnelse som
førte til dagens institusjon Rehabiliteringssenteret
Hokksund Kurbad.
Ny utvidelse av bygningsmassen ble foretatt i
1973. Dette økte sengetallet til 89. Kurbadet hadde
nå fått en størrelse som gjorde det nødvendig å se
fremtiden i en større målestokk, og planene om et nytt
behandlings- og administrasjonsbygg tok form. Som
et ledd i planen ble det 1983 ferdigstilt en værelsesog salongfløy.
I 1988 fikk Hokksund Kurbad nye og moderne
lokaler til behandling, lege- og sykepleietjeneste,
samt til administrasjon. Til den nye fysioterapiavdelingen hørte også et oppvarmet basseng, som hadde
stått høyt på ønskelisten i mange år.
Tradisjonelt har pasientene ved kurbadet hatt
belastningslidelser og forskjellige typer revmatiske lidelser, og i etterkrigstiden særlig polio. I dag
behandles de fleste diagnoser som trenger rehabilitering og opptrening.
Hokksund Kurbad har blitt et av de største
behandlingssentrene i sin kategori, de såkalte opptreningssenter gruppe 1, godkjent for 102 plasser. Institusjonen behandler årlig rundt 1500 pasienter, og er
et viktig supplement til det offentlige helsevesen.

Andre institusjonstyper og
behandlingssteder
Kysthospitalene
Kysthospitalene ble først og fremt bygget for dem med
skrofulose (tuberkulose vesentlig lokalisert til lymfe-

kjertlene under haken), som særlig rammer barn. I
Norge ble fire kysthospital bygget for skrofuløse barn
og barn med bein- og leddtuberkulose: Stavern i 1889,
Hagavik 1893, Vadsø i 1915 og Tromsø i 1923. Senere
har kysthospitalene fått status som opptreningsinstitusjoner etter operasjoner og rehabilitering for ulike
funksjonshemninger. (Les mer om kysthospitalene i
avsnittet Tuberkulosen Leif Ankers artikkel.)
Helsesportssentra
“Et riddersprang er å våge å være ekte, ta en utfordring, møte mennesker, kjente og ukjente, med å
være seg selv, åpne for kontakt der det utfordres ofte.
Ridderspranget er å våge seg inn i ukjent område,
sprenge tilsynelatende hindringer for utfoldelse. Å
leve ukonvensjonelt.”7
Det var i første rekke dette synshemmede Erling
Stordahl hadde i tankene da han 1964 lanserte ideen
om et helsesportsenter under verdens første skikurs
for synshemmede, som senere ble til Ridderrennet.
Det gikk seks år før ideen ble realisert: Beitostølen
Helsesportsenter sto ferdig 1970. Stordahl var
senterets første leder og satt fram til 1992.
Med begrepet helsesport slik det brukes i dag
menes et tilbud for rehabilitering hvor en kombinerer
ulike typer fysisk aktivitet som ridning, ski, orientering, padling og lignende, med medisinsk støtte og
oppfølging. Grunnprinsippene i treningen for fysisk
funksjonshemmede er balansegangen mellom trening
og hvile – en balansegang som hver enkelt bruker må
lære seg individuelt med nødvendig veiledning og
råd fra kvalifisert fagpersonell. I år 2000 hadde 661
personer rehabiliteringsopphold på Beitostølen, de
fleste med nevrologiske lidelser.
Tanken om et nordnorsk helsesportsenter, “NordBeitostølens første trinn ble tatt i bruk
i 1970. Det er tegnet av arkitektene
Telje-Torp-Aasen, som i 1975 mottok den
høythengende utmerkelsen Houens Fonds
Diplom for arbeidet.
Foto: Viljar Aasan.
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Norges Beitostølen”, var ikke ny. Allerede under
prosjekteringen av Beitostølen dukket planene opp,
og i 1971 ble det framlagt en undersøkelse som fastslo
at behovet for denne type institusjon i landsdelen var
stort.
Sommersportstevnene i Valnesfjord i Nordland
1967–1969 var en av flere faktorer som lå til grunn
for valg av sted. Valnesfjord Helsesportsenter ble tatt
i bruk 1982. I utgangspunktet var målsettingen svært
lik Beitostølens. Men det ble tidlig en bevisst politikk
ved institusjonen å bygge seg opp medisinskfaglig,
bl.a. for å oppnå større legitimitet og forståelse i det
øvrige helsevesen. I stedet for å fokusere på ordet
“helsesport” har begrepet “tilpasset fysisk aktivitet”
stått sentralt de senere år.
Valnesfjord Helsesportsenter er en spesialinstitusjon innen fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, og gir spesialutdanning for leger. Mange
polioskadde, særlig i de nordligste fylkene, har fått
behandling og oppfølging av sine senskader eller
postpoliosyndromet.
Multippel sklerose (MS),
cerebral parese (CP) og epilepsi
På slutten av 1960-tallet innledet Landsforeningen
mot Poliomyelitt et samarbeid med MS-foreningen
i Oslo og bygde to mindre sykehjem for mennesker
som var rammet av MS og polio. Ålesund Arbeidsgruppe av Landsforeningen gikk senere sammen med
den lokale MS-foreningen og bygde et tilsvarende
hjem.
MS-Senteret Hakadal (MSSH) nord for Oslo ble
åpnet i 1976 og er i dag en del av spesialisthelsetjenesten. MSSH er det eneste landsdekkende rehabiliteringssenter kun for MS-pasienter. Den enkelte bruker
skal gis mulighet til å fungere optimalt i forhold til sin
funksjonshemming hjemme og i forhold til familie,
jobb og nærmiljø. Behandlingsideologien er gjennom
tverrfaglig arbeid å støtte personer med MS til å
oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. MSSenteret har siden starten vært eid av MS-forbundet.
Cerebral parese skyldes en utviklingsforstyrrelse
eller en skade i hjernen som har oppstått i fosterlivet,
under fødselen eller i løpet av de første leveårene.
Det mest karakteristiske symptomet er motoriske
vansker i varierende grad, men andre tegn på hjerneskade som for eksempel lærevansker, forsinket tale
og språkutvikling og epilepsi kan også være til stede.
Cerebral Parese-foreningen ble stiftet 1950.
Foreningen har 3300 medlemmer. Sekretariatet

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom
kjennetegnet av akutte betennelser og kronisk
avtagende funksjon i ulike deler av sentralnervesystemet – hjernen og ryggmargen – som følge av en feil i
immunforsvaret. Sykdommen debuterer oftest mellom
20 og 40 års alder og forekommer dobbelt så hyppig
hos kvinner som hos menn. Årsaken til MS er ikke
kjent og man tror at en kombinasjon av arvelige og
ytre miljømessige faktorer kan bidra til at sykdommen
opptrer.
Det finnes ingen helbredende behandling. Alle med MS
kan likevel få behandling rettet mot ulike symptomer.
I tillegg gis behandling ved schub / attakker (episoder
med forverring av symptomer) og sykdomsbremsende
behandling ved svingende forløpsform.8
Cerebral parese skyldes en utviklingsforstyrrelse
eller en skade i hjernen som har oppstått i fosterlivet,
under fødselen eller i løpet av de første leveårene. Det
mest karakteristiske symptomet er motoriske vansker
i varierende grad, men andre tegn på hjerneskade som
for eksempel lærevansker, forsinket tale og språkutvikling og epilepsi kan også være til stede.9
Et epileptisk anfall er uttrykk for en forstyrrelse
av hjernens normale funksjon. Forstyrrelsen går som
regel over av seg selv. De normale elektriske signalene
mellom hjernecellene forstyrres av unormale elektriske
utladninger som kalles epileptisk aktivitet. Partielle
epileptiske anfall starter lokalt, men den epileptiske
aktiviteten kan spres til større områder eller til hele
hjernen.Ved generaliserte epileptiske anfall oppstår den
unormale elektriske aktiviteten i begge hjernehalvdeler
samtidig.

holder til på Gamle Berg Gård i Oslo som også er et
sentralinstitutt for CP.
PTØ-Senteret (Pedagogisk Trenings- og Øvingssenter) er et opplæringstilbud til barn med CP.
Senteret ligger ved Hamar og tar i mot barn fra hele
landet. Et tilsvarende senter finnes i Stavanger.
I den vestlige verden får 2 til 2,5 av 1000 nyfødte
barn CP. For Norges del betyr det mellom 120 og 150
nye tilfeller hvert år. De som har CP utvikler oftere
epilepsi enn befolkningen ellers. Av dem som har CP
får 25 til 30 % epilepsi.
Epilepsisenteret – SSE, en del av Nevroklinikken
på Rikshospitalet – er et nasjonalt epilepsisykehus
etablert for å hjelpe epilepsipasienter som ikke oppnår
anfallskontroll med medisiner.10 Fra hele landet
tar sykehuset imot personer med alvorlig epilepsi,
eller uklare anfall av epilepsilignende karakter, til
diagnostikk og behandling. Epilepsisenteret ligger
ved Sandvika i Bærum og er et anlegg med til dels
verdifull bygningsmasse i et flott landskap.
Det finnes også andre institusjoner for bl.a.
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De karakteristiske paviljongene ved Nevroklinikken er tegnet av Eliassen og Lambertz-Nilssen arkitekter og ble bygget i 1958.
Bygningen er i halvannen etasje og med særpreget lang og smal bygningskropp med pulttak. I plan gjenspeiler hovedetasjen i
prinsippet tidens sengepost ved somatisk sykehus med sengeposter på hver side av trappehus med tilknyttete stuer, fellesrom, etasjekjøkken m.v.
Foto: Leif Anker.

epileptikere, eksempelvis Røysumtunet Habiliteringssenter i Oppland. Institusjonen tilbyr bl.a. spesialisert
rehabilitering og eies av Diakonistiftelsen Røysum.
Sunnaas sykehus
Få institusjoner i Norge er mer kjent enn Sunnaas
sykehus utenfor Oslo. Sykehuset ble etablert av Rolf
og Birgit Sunnaas 1954 etter at de 1948 startet et
pleiehjem. Det utviklet seg til å bli en institusjon som
i menneskesyn og behandlingsmetoder lå langt forut
for sin tid. Rolf Sunnaas la stor vekt på at pasientene
skulle være omgitt av vakre omgivelser, og at kvaliteten på tjenestene sykehuset tilbød skulle være av
ypperste klasse. Det var først og fremst pasienter fra
Ullevål sykehus som fikk plass.
Polioepidemiene på 1950-tallet bidro sterkt til
sykehusets etablering. Å drive medisinsk rehabilitering som en helt frittstående virksomhet var
uprøvd. I 1961 var det klart for mottak av de første
rehabiliteringspasientene; poliopasienter som hadde
behov for jernlunger og pusteskjold. Sykehuset vokste
i 1960- og 70-årene. I 1974 sto fjerde byggetrinn
ferdig, og sykehuset nådde sitt høyeste sengetall med
274 senger.
Mange sykdommer blir rehabilitert på Sunnaas,
bl.a. ryggmargskader, nevrologiske tilstander, multitraume, hode-, trafikk-, brann-, muskel- og skjelett-
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skader. Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå
av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier,
hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog,
spesialpedagog, logoped, sosionom og teamkoordinator. Enkelte har behov for tilbud fra idrettspedagog, synspedagog, IT-konsulent, prest, eller kjørelærer. Rehabiliteringsbehovene er avgjørende for
hvilke faggrupper som er representert i teamet.11
Oslo kommune overtok Sunnaas 1979, og 1988
vedtok Oslo bystyre at sykehuset skulle være et
flerregionalt senter for høyt spesialisert medisinsk
behandling. I 1995 fikk det status som “sykehus med
universitetsfunksjoner”. Etter helsereformen 2002 er
Sunnaas eget helseforetak og er i dag Norges største
spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk
medisin.
Hokksund Barnesykehus
Opprinnelig ble barnesykehuset drevet som
fødestue, men etablerte etter hvert et samarbeid med
Rikshospitalet om innleggelse av multihandikappede
barn. I 1959 ble det rehabiliteringssykehus for slike
barn, fra 1987 drevet av staten. I 1998 ble sykehuset
nedlagt, og det fungerer i dag som akuttmottak for
barnevernet.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering. Anlegget består av et titalls bygg reist i perioden 1953–87, de
fleste på 1960-tallet. Sunnaas ligger idyllisk til på Nesodden med utsikt over Oslofjorden, og er fint plassert i terrenget. Fasadene mot
vest er et landemerke. Opprinnelig anlagt i landlige omgivelser med parkmessige utearealer, hvor det bl.a. finnes fiskedam, eksotiske
busker og trær. Arkitekt for de tre første byggetrinnene er Kirsten Sinding-Larsen.
Foto: Leif Maliks.

Senter for sjeldne
funksjonshemninger
Senterets historie begynte 1951 med at drivkrefter
innenfor Det Norske Arbeiderparti ville gi Oslo-barn
muligheten til å reise ut i naturen.12 I 1955 åpnet
Einar Gerhardsen Frambu på Siggerud utenfor Oslo.
De første pasientene var Oslo-barn med poliomyelitt
og CP.
I løpet av 1970-årene fikk den første “smågruppe”sykdom, blødersykdommer, plass. Stadig nye grupper
av sjeldne sykdommer kom til Frambu. Etter hvert

ble stedet et kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. En del tilstander, som tidligere hadde
fått tilbud fra Frambu, måtte vike til fordel for disse
funksjonshemninger. Frambus misjon og visjon er å
samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne funksjonshemninger til brukere, pårørende og fagmiljøer.
Senterets bygningsmasse er utvidet flere ganger
og framstår i dag som et flott anlegg i naturskjønne
omgivelser.



Å være funksjonshemmet – før og nå
I prinsippet er det like vanskelig å være funksjonshemmet i 1950 som i dag. Det er likevel forskjeller.
I 1950 ble barn etterlatt på sykehus uten å
ha foreldre rundt seg. Det skjer i liten grad i dag.
Habiliteringen og rehabiliteringen har bedret seg
i og med større medisinsk kunnskap omkring de
ulike funksjonshemningene. Medisineringen er mer
tilpasset den enkelte. De tekniske hjelpemidlene har
blitt flere og bedre. Tilgjengeligheten til de ulike institusjonene har bedret seg. Der stopper bedringene.
Det er i dag omtrent like vanskelig som det var i
1950 å bevege seg i det offentlige rom med rullestol.

Fremdeles er det hindringer som trapper, høye
terskler og gatesteiner som vanskelig lar seg forsere.
Spør en rullestolbruker om hvor mange kjøkkenheiser eller vareinnganger han eller hun har kjørt for
å komme til ønsket lokale – eller ikke har kommet til i
det hele tatt. Fremdeles er det nesten umulig å benytte
offentlige transportmidler sittende i en rullestol.
Mennesker med funksjonshemninger aksepteres i større grad enn før. Fordommene gjør seg
dermed mindre gjeldene. Veien videre er blant annet
avhengig av den sosialpolitiske og økonomiske utviklingen i Norge.
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