Helseinstitusjoner i NordNorge – ”trekt opp av havet”
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e store fiskeriene langs kysten, med mange menn samlet i konsentrerte fiskevær, var
utgangspunktet for utbyggingen av helseinstitusjonene i den nordlige landsdelen. Det var
en lang, slitsom og utfordrende vei fra de få og små provisoriske sykestuene i fiskeværene på
begynnelsen av 1800-tallet til det differensierte helsetilbudet to hundre år seinere – med helsesenter, sykehjem, spesialiserte sykehus, helikoptertransport og telemedisin.
Denne artikkelen har helseinstitusjoner i Nord-Norge
som tema – i hovedsak de somatiske. Etableringen og
endringene innenfor helseinstitusjonene i landsdelen
gjennom 200 år, fra 1800 til 2000, skisseres her i
grove trekk.2 Framstillingen deles inn i fire perioder;
1800-tallet, 1900-tallet fram til 1945, gjenreisinga
etter krigsødeleggelsene og perioden fra 1960 til
2000. Avgrensingen mellom periodene er ikke
absolutt. Det er glidende overganger, for eksempel at
trekk ved den første perioden på 1900-tallet kan være
resultat av tendenser som startet i de siste tiårene på
1800-tallet.
Nord-Norge er en stor og mangfoldig landsdel
– der den lange kystlinja har en særlig betydning.
Landsdelen har vært bebodd og vært møteplass for tre
folkegrupper med særegne språk og kulturer: samer,
nordmenn og kvener. Kvenene er etterkommere etter
innvandrere fra Finland.
Rundt år 1800 er det anslått at befolkningen i
Nord-Norge var 80 000, år 1900 260 000, mens den
ved årtusenskiftet var omlag 425 000. Befolkningen
har økt jevnt, men bosettingen har vekslet – steder ble
tilflyttet og fraflyttet, det var bevegelse fra sør til nord
og fra nord til sør, og vekslet mellom enkeltgården,
fiskevær og bysamfunn, mellom vidde, fjordbotn
og kyst. Kombinasjonen av fiske og jordbruk ga
levebrød, men tyngdepunktet av bosettingen endret
seg med skiftingene i fiskeinnsiget mot kysten og
markedsforholdene for fisk. Samene som flyttet

mellom boplassene i en årstidsrytme, var avhengig
av både februk, fiske og reindrift, men er med moderniseringen av reindriften blitt mer bofaste.
Den norske etniske bosettingen i Nord-Norge
var lenge knyttet til kysten. Den samiske var i stor
grad knyttet til innlandet og fjordene, og den kvenske
hovedsakelig til fjordene. Innlandsdaler og skogdaler
ble i stor grad ryddet og bebygd av innflyttere fra
innlandsbygdene på Østlandet gjennom 1800-tallet.

1800-tallet –
fiskersykehusene langs kysten
Sykestellet i Nord-Norge var på 1800-tallet basert på
hjemmet og familien. Næringsmulighetene og tradisjonen innebar at arbeidsføre menn i lange perioder
var borte fra hjemmet – noen var på gruvedrift, men
de langt fleste var på sesongfiske, i Lofoten eller
Finnmark.
For gruvearbeiderne var det egne helseordninger.
Bergverksloven av 1842 krevde at bergverkene hadde
eget fattig- og sykestell. Kopperverket i Kåfjord i Alta
fikk orden på dette så tidlig som på 1830-tallet. Mot
slutten av århundret fantes det, i tillegg til Kåfjord,
flere verkssykehus eid og drevet av verkseiere ved
gruver i Nordland og på Kirkenes i Finnmark.3
Fiskerne var borte fra hjemstedet under de store
sesongfiskeriene, og nettopp der florerte sykdomsepidemiene og skadetilfellene. Det var særlig tyfus,
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Fiskerienes sykehus og
sykestuer på 1800-tallet.
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Fiskerienes sykehus og sykehus i Nord-Norge på 1800-tallet. Merk at ikke alle var i drift samtidig.

difteri og skarlagensfeber samt forfrysninger og
andre skader av ymse slag. Fiskerne bodde i overfylte
rorbuer, 12–14 i hvert rorburom og gjerne to i hver
seng, eller de tjeldet under båten.
Det ble først reist krav om å få sykehus/sykestuer
i Lofoten i forbindelse med vintertorskefisket og i
Finnmark i forbindelse med vårtorskefisket. Det første
ble opprettet i Svolvær i 1837. Fra midt på 1800-tallet
og utover ble det etablert en rekke små sykehus eller
sykestuer i Nord-Norge, med et sengetall fra tre til
30, og de var alle knyttet til fiskeriene. Det var omlag
15 i Nordland, 7 i Finnmark og 2–3 i Troms.
Tilknytningen til fiskeriene betydde også at de
var lokalisert til ytterkysten samt at de fleste kun
var i drift i fiskesesongen. Alle var heller ikke i drift
samtidig, sykestuer ble opprettet og nedlagt alt etter
hvor fiskeinnsiget var.
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Noen sykehus/sykestuer som startet opp i
tilknytning til fiskeriene fikk permanent drift. Det
skjedde i Gravdal i Lofoten, i Vardø og Hammerfest
i Finnmark.
Slik fikk landsdelen på 1800-tallet sin sykehusstruktur fra fiskeriene – mange små sykehus langs
kysten. Sykehusene og sykestellet ble på 1800-tallet
finansiert av medisinalfondene, en ordning som ble
etablert på slutten av 1700-tallet. Det var et medisinalfond for hvert amt, Nordland, Troms (fra 1866)
og Finnmark. Fondene ble i hovedsak bygd opp av
avgifter på fisk og fiskeprodukter.4 Medisinalfondene
sto som eiere av sykehusene og amtet administrerte
fondet. Det var altså fiskerne selv som bygde opp
fondene ved sitt arbeid, og de fleste sykehus i landsdelen ble slik sett ”trekt opp av havet”.5 Fondene ga
det offentlige sykestellet i Nord-Norge en selvstendig

økonomi, selv om det var i trange kår. I utgangspunktet skulle pasientene betale sykehusoppholdet,
unntatt ved smittefarlige sykdommer. For de fleste
var det vanskelig å gjøre opp for seg, men under fisket
skulle fiskerne ha gratis sykehusopphold. Ordninga
gjorde at fiskere og smittesyke dominerte som
pasienter i Nordland og Finnmark på 1800-tallet. I
Troms utgjorde de en mindre del.
De fleste sykehus som ble opprettet midt på
1800-tallet holdt hus i bygninger som ikke var
bygd for formålet. Dette endret seg mot slutten av
århundret. Nordland amtssykehus på Helgeland ble
etablert på Skei i 1810, flyttet til Skjeggesnes i 1843 og
til Søvik i 1865, der det var i drift til 1926 da det ble
flyttet til Sandnessjøen.
Bildet av Søvik viser et bygningsanlegg med fem
bygninger rundt et tun – tre store våningshus, ett
uthus og ett stort stabbur. Sett med dagens øyne er det
lett å tolke det som et stort gårdsbruk. Og gårdsbruk
var det også, i likhet med mange andre helårsdrevne
helseinstitusjoner i landsdelen på 1800-tallet. Det var
nødvendig å sikre matforsyning og brensel til institusjonen. I 1935 ble anlegget tatt i bruk som husmorskole, fortsatt med brukskombinasjon, og etter hvert
ble det en del av den videregående skolen.
Søvik var den største sykehusgården i landsdelen
på 1800-tallet. Den ble kjøpt til formålet rundt 1860.
En forpakter med familie (økonomen) drev gården
for medisinalfondet, med melk- og kjøttproduksjon,
veddrift og torvbruk. Etter hvert delte de gårdsdrifta

med legen.7 De leide inn tjenestejenter og drenger til
drifta av både gården og sykesengene. Økonomparets
kjøkken var også sykehuskjøkkenet. Økonomfamilien og andre som hadde sin gjerning på sykehuset
bodde der og spiste i det store husholdet. Sykehusene
i Nord-Norge på 1800-tallet var i stor grad små og
familiedrevne, og kan betegnes som førmoderne.
Men nye tendenser var i emning med de noe større
og mer spesialiserte trebygningene bygd mot slutten
av 1800-tallet, som Bodø sykehus i 1881 og Vadsø, en
staselig bygning i forsiktig dragestil i 1900.

1900–1945: mange bekker
små
Tuberkulosen kom i stor grad til å prege utbyggingen
av helseinstitusjoner i landsdelen første halvdel av
1900-tallet. I nasjonal sammenheng var sykdommen
på topp rundt år 1900, og det første sanatoriet i Norge
ble åpnet i Molde på slutten av 1800-tallet. Tidlig på
1900-tallet var det amtet og kommunene som hadde
initiativet i nord, ved å etablere små institusjoner
spredt rundt i Troms, mens Finnmark samlet seg om
ett større tiltak, Tanagård i 1903. Dette var i tråd med
at Finnmark hadde begynt å sentralisere sykesengene
i amtet på slutten av 1800-tallet. Hammerfest,
Vardø og Vadsø fikk da nye sykehusbygninger, mens
tilbudene i fiskeværene Berlevåg, Måsøy, Hasvåg og
Gamvik samt i Alta ble lagt ned.8 Tanagård tuberkulosehjem, det første drevet i offentlig regi, ble ingen

Helgelandssykehuset på Søvik fotografert før avviklingen i 1926. Til venstre er legeboligen med hage. Spisesal og kjøkken ligger i
midtbygningens første etasje, med rom for økonomfamilien og betjeningen ellers i andre etasje. Den brede toetasjes bygningen til
høyre var selve sykehuset, der sengesalene hadde utsikt og store vinduer mot sør. Inngangen er i et mellombygg, der det også var
forbindelse i andre etasje mellom sykerommene og betjeningens rom. Doktor Winge beskrev stedet slik: ”Det var et trivelig og pent
bygningskompleks som var opført på Søvik; røde toetages træbygninger med hvite kanter og vinduer – arrangert saa at de dannet en
6
firkantet og dertil lun gaardsplass.”
Fotograf ukjent. Helgeland Museum.
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Tanagård i Tana var det første tuberkulosesykehuset i landsdelen, etablert av Finnmark Amt 1905 i et område med stort sett samisk
befolkning. Den store treetasjes herskapsbygningen i sveitserstil ble kjøpt og innredet til tuberkulosehjem. Det var tungt, vanskelig og
dyrt å drive, og folk ville ikke dit ”for å dø”.
Foto: Postkort, Finnmarksbiblioteket,Vadsø.

suksess. Det ble en stor økonomisk byrde for amtet,
og var tung å drive i det daglige – med utedo, dårlig
vannforsyning og sykerom fordelt over flere etasjer.9
I Troms ble det satset på små kommunale
pleiehjem, og noen få ble bygd, mellom annet i Ibestad
og Lyngen – etter samme tegning: ”Typetegning for
små pleiehjem”.
Den var anbefalt av medisinaldirektøren og
beskrevet som en rimelig løsning, med varme, lyse
og lett ventilerbare sykerom, ett for mannlige og ett
for kvinnelige pasienter, samt oppholdsværelse og
et værelse for sykepleieren. Det hadde plass til 10
pasienter. Ibestad tuberkulosehjem ble godt utstyrt,
og ved åpningen i 1906 var det for eksempel lagt inn
en elektrisk ledning fra sykeværelsene til et ringeapparat i kvistværelset der betjeningen hadde sitt
rom.10 Lyngen tuberkulosehjem ble tatt i bruk i 1912
og lå på Stigen på Lyngseidet.11 Mens det tilsvarende anlegget på Ibestad var godt utstyrt og hadde
god økonomi, delvis på grunn av årlige tilskudd fra
stedets sparebank, var det annerledes med hjemmet i
Lyngen. Det ble etablert i et område med stort innslag
av kvensk og samisk befolkning i små kår. For mange
små sykehjem, bygd på kommunale og innsamlete
midler, var det vanskelig og tidkrevende å oppnå den
standarden som var ønskelig.
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I Nordland ble det også satset på små lokale
tiltak, initiert og drevet av lokale foreninger, men
stort sett noe seinere enn i Troms. I Nordland kom
også den store statlige institusjonen Vensmoen
tuberkulosesanatorium som skulle betjene hele
landsdelen. Bebyggelsen ligger på en vid furukledd mo
over dalbunnen i Saltdalen. Det storslagne anlegget
er gjemt for den farendes blikk, det må oppsøkes.
Anlegget kommer til syne mellom furustammene
som et Soria Moria når en beveger seg innover fra
den gamle porten – skillet mellom de syke og de
friske, mellom bygdefolket og den store statlige
institusjonen.
Anlegget ble tegnet av arkitekt Hagbarth SchytteBerg i Trondheim, etter planer og skisser av overlege
Albert Tillisch i Oslo, og i samsvar med det som
var ideologi og praksis i europeisk tuberkulosebehandling første del av 1900-tallet. Det er sammensatt
av bygningsblokker eller fløyer, der hver del har sin
egen funksjon, høyde og utstrekning. Det langstrakte
bygningsanlegget, med den tårnkronete hovedbygningen i midten, ligger i øst-vest retning, med hovedfasade, pasientrom og liggehaller vendt mot sør. Fra
hovedbygningen strekker det seg pasientavdelinger,
en for hvert kjønn. De enetasjes liggehallene var
tidligere åpne mot sør og sola. Før liggehallene på

Pleiehjemmene i Ibestad og Lyngen ble bygd etter “Udkast til Pleiehjem for Tuberkuløse”, alt. B med bad og kjøkken. Utkastene, i flere
størrelser, var tegnet av ingeniør Amundsen i Medicinaldirektoratet.
Faksimile fra Tidsskrift for den norske Lægeforening 1901.

Lyngen tuberkulosehjem ble bygd på eiendommen Stigen på Lyngseidet. Bygningen, i en og en halv etasje og med glassveranda
mot sjøen, var klar til bruk i 1912. Den eksisterer fortsatt, og fungerte i en lang periode etter andre verdenskrig som kommunens
sykehjem. Til venstre sees sykehjemmet fra rundt 1980.
Foto: Ingebjørg Hage 2008.
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Samiske helseinstitusjonar
Av Runar Jordåen
Finst det ei eiga historie om helseinstitusjonar i område med samisk majoritet eller med ein stor samisk minoritet? Eit fullgodt svar
er det ikkje grunnlag for å gi her, men nokre utgangspunkt for ei slik historie kan me gi.
Historisk har dei samiske områda sidan om lag 1850 vore prega av ein fornorskingspolitikk som både har innebore manglande
opplæring i samisk og reine forsøk på å hindra bruk av språket. Denne politikken har naturleg nok også kome til uttrykk ved helseinstitusjonane i områda med samisk befolkning, t.d. gjennom mangel på samisktalande helsepersonell. Rasehygienisk tankegang som
har hatt innverknad også i medisinfaget, har dessutan påverka synet på det samiske, og var særleg synleg i mellomkrigstida.
Samemisjonen har stått bak oppretting og drift av institusjonar i samiske område i over hundre år. Noregs Samemisjon blei danna
under namnet Norsk finnemisjon i 1888, og var initiert av biskop Johannes N. Skaar som ønska å få til kristendomsopplæring på
samisk. Det blei også tatt initiativ i regi av andre organisasjonar, men i 1925 blei mesteparten av arbeidet samla i det nye Norsk
Finnemisjonsselsskap. Diakonalt arbeid sto alt frå starten sentralt i samemisjonsframstøyta, ein aldersheim blei starta på Kistrand
i 1903, ein vanføreheim i Tromsø i 1913, og fleire andre helseinstitusjonar blei reist i samiske område som Kautokeino og Lebesby
fram til 2. verdskrigen. Sjukestover/brakker blei oppretta mellom anna i Kautokeino og Karasjok i regi av misjonen dei første åra
etter krigen. Karasjok kommune reiste Karasjok sykestue og gamlehjem i 1954 og overlét drifta til samemisjonen. Mange av desse
helseinstitusjonane har vore reist av kommune og fylkeskommune, men drivne av samemisjonen. Slik ser me eit døme på samspelet
mellom det offentlege og private aktørar som var så karakteristisk for helsevesenet fram til eit stykke ut i etterkrigstida.
Samemisjonen har altså hatt ei heilt sentral rolle i oppbygginga av helseinstitusjonar i Sápmi, ei rolle som ikkje er ukontroversiell.
Organisasjonen har i stor grad vore driven fram av ikkje-samar, og sjølv om samar har hatt viktige roller, er det omdiskutert i kor
stor grad den har vore eit ledd i ein kulturell fornorskingsprosess.
Spesialistadoavtterguovddáš’/Spesialistlegesenterets (SDG-SLS) er ei avdeling av Helse Finnmark HF og ligg i Karasjok. Tilbodet
er for heile befolkninga i Finnmark, men er særleg innretta mot samisktalande og vektlegg kunnskap om samisk språk og kultur.
Legesenteret starta opp i 1987, og blir av Helse Finnmark omtala som det første tilbodet innan spesialisthelsetenesta som har tatt
spesielle omsyn til samanes eigenart og språk. Senteret blei starta som eit privat føretak, men blei i 1996 fylkeskommunalt og er
i dag ein del av Helse Finnmark HF. Senteret har røntgenavdeling, blodlaboratorium og høyresentral og nyttar spesialistar innan
indremedisin, revmatologi, øyre-nase-hals, ortopedi og kirurgi samt hudsjukdommar. Helse Finnnmark HF har også avdelinga Samisk
nasjonalt kompetanse senter/DPS Midt-Finnmark med tilbod i Karasjok og Lakselv som er eit tilbod innan psykiatri.
Kjelder: www.helse-finnmark.no/article902-1004.html, Norges samemisjon 1988.

Longy earby en sy kehus
Av Runar Jordåen
Longyearbyen fekk sitt eige sjukehus i 1913, initiert av gruveselskapet The Arctic Coal Company. Store Norske Spitsbergen
Kulkompani A/S tok over anlegga deira, inkludert sjukehuset, nokre år seinare, og dei gjekk straks i gang med å bygga eit nytt
sjukehus. I 1947 sto enda eit nytt bygg klart, denne gongen på Haugen. Dette blei tatt av ras i 1953, men blei raskt bygd opp igjen.
Gruveselskapet sto for sjukehusdrifta til 1981, då staten tok over ansvaret. I dag er sjukehuset ein del av Universitetssjukehuset
Nord-Noreg, og tilbyr både primær- og spesialisthelsetenester for den norske befolkninga på Svalbard og alle som ferdast i dei
tilstøtande havområda i Barentshavet.
Det nye sjukehuset frå 1991 er teikna av A3 Arkitektkontor AS i Harstad. Bygget er tilpassa dei klimatiske forholda på Svalbard, og
arkitektkontoret var inspirert av ”den røffe frodigheten man finner i gamle bygninger og konstruksjoner på Svalbard”.

Foto: Torbjørn Johnsen.
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Vensmoen sanatorium ble plassert i et
område med gunstig klima for å kurere
tuberkulose. Et tørt klima med lite nedbør
og skodde var best – det samme var en
lokalisering i furuskog rik på ozon. De store
liggehallene, eller kurhallene, der pasientene
var både ute og inne på samme tid, var en
del av behandlingen. Det samme var det
store parkanlegget på sørsiden av bygningen
– der pasientene skulle spasere for å få
mosjon og frisk luft. Arbeid i hagen eller
parken var en del av behandlingen.
Foto: Ingebjørg Hage 2005.

endene ble revet på 1960-tallet hadde anlegget en
lengde på 260 meter – et stort anlegg bygd i tre, med
innslag av betong og murverk.
Vensmoen ble anlagt som et stort gårdsanlegg.
I tillegg til selve sanatoriebygningen var det mange
hus for forskjellige gjøremål – noen plassert slik at
de dannet et stort tun på nordsiden av hovedanlegget. Enkelte av disse står fortsatt, som stabburet
og snekkerverkstedet. Flere av boligene som hørte til
det opprinnelige anlegget er blitt borte, mens andre
bygninger kom til da behovene endret seg. Anlegget
var i bruk som sanatorium fra 1916 til 1966, da det ble
sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. I
1991 var også den epoken over.
I Nord-Norge ble pleie- og tuberkulosehjemmene i perioden fra omlag 1900 til første
verdenskrig stort sett bygd og drevet av staten, amtet

eller kommunene. I mellomkrigsperioden stagnerte
den offentlige innsatsen og enkelte steder trukket
tilbake. I Finnmark og Nordland tok de frivillige
organisasjonene helt over og sto som eiere og drivere
av alle nye institusjoner.12 Perioden mellom første og
andre verdenskrig ble preget av lokalt frivillig arbeid
og innsats spesielt fra de landsdekkende foreningene
og organisasjonene Norske kvinners sanitetsforening
(NKS), Nasjonalforeningen mot tuberkulosen, Røde
Kors og Norsk Finnemisjon.
Røde Kors engasjerte seg i fiskeriområdene og
etablerte i tiårsperioden fra 1924 til 1934 seks hjem
i Nordland og fem i Finnmark, alle på ytterkysten.
Distriktslegene var aktive i denne utbyggingen.
Norsk Finnemisjon anla tolv institusjoner i
Finnmark, de fleste syke- og gamlehjem, men også
tuberkulosehjem og tre barnehjem for ”tuberkulose175

Kjelvik tuberkulosehjem fotografert mellom 1937 og 1944.
Hjemmet var en stor toetasjes trebygning med skifertekket
saltak. Fire halvåpne liggehaller klatret oppover skråningen,
som en fortsettelse av hovedbygningen. Bygget ble brent i
1944.
Foto: Thorleif Damm Olsen. Nordkappmuseet.

truede barn”. De ble etablert og drevet med midler
samlet inn blant misjonsvenner i Sør-Norge og med
bidrag fra Nasjonalforeningen og NKS. Nasjonalforeningen mente at samene skulle fornorskes, mens
Samemisjonen var mer opptatt av ”kristelige nestekjærlighetsgjerninger”. En av misjonens reisepredikanter i Finnmark, som behersket både norsk,
samisk og finsk språk, skrev: ”Vi bør også huske at
samefolket er ikke større enn at de trenger alle sine
barn. ... det er nok av krefter som i dag vil fornorske
dem om ikke vi også skal være med på det.”13
NKS var en landsorganisasjon med mange lokale
foreninger. Lokalforeningene samlet inn penger,
fikk bygd og drev 15 pleie- og tuberkulosehjem og
sykestuer i denne perioden, nesten alle i Nordland.
Mange ble startet i det små og utvidet etter hvert. Det
største tiltaket var Bodin sanitetsforenings sykehjem
med 50 sengeplasser. Sanitetsforeningene i Vadsø,
Harstad og Narvik drev fram hjemmene for så å
overføre dem til kommunene etter at de var kommet
i drift.14 Sanitetsforeningene drev også fire feriekolonier for barn i nærheten av Vadsø, Hammerfest,
Tromsø og Bodø.
Nasjonalforeningen mot tuberkulosen hadde
sju lokale foreninger i Nord-Norge, som alle hadde
mulighet til å være medlem av både Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen. Dette ga muligheter
for flere tilskudd når det skulle bygges. Den lokale
tuberkuloseforeningen Kjelvik tuberkuloseforening
i Honningsvåg bygde Kjelvik tuberkulosehjem på
denne måten, som etter mange års organisering
og pengeinnsamling sto klar i 1921. Det var tegnet
av arkitekt Lilla Hansen i Oslo, den første kvinne
med full arkitektutdannelse og eget kontor i Norge.
Hjemmet hadde sju sykerom, pikeværelse, søstervæ176

Alta sykestue ble tegnet av arkitekt Kirsten Sjøgren-Erichsen,
som drev eget kontor i Alta på 1950-tallet. Den ble brukt til
andre formål etter at Alta helsesenter sto ferdig i 1976, og går
nå under betegnelsen “den gamle sykestua” eller Kongleveien
35. I dag huser den både leiligheter og bofellesskap for psykisk
utviklingshemmede.
Tegningen er hentet fra Dancke 1986.

relse, bad, innlagt vann og kloakk. Det var beregnet på
12 pasienter, men det ble plass til 18, da rommene var
store. Hjemmet ble brent under andre verdenskrig,
men fotografier viser en stor toetasjes trebygning
med skifertekket saltak. Fire halvåpne liggehaller
klatrer oppover en bratt skråning, som en fortsettelse
av hovedbygningen.
Det var altså de frivillige organisasjonene som
i stor grad bygde og drev de mindre sykestuene og
sykehjemmene. Når det gjaldt sykehusene måtte
det sterkere kraft til. Ved hjelp av offentlige midler
ble det i krisetidene på 1920- og 1930-tallet reist
nye sykehus i Stokmarknes (1921), Tromsø (åpnet
1922), Sandnessjøen (1926), Bodø (åpnet 1927),
Hammerfest (åpnet i 1929), Harstad (åpnet 1937) og
Narvik (åpnet 1938). Det var nye og store sykehus
sammenlignet med de tidligere – bygd i mur og betong
– i enkel nyklassisistisk stil og på 1930-tallet liketil
i funkis. For eksempel hadde Hammerfest sykehus
tre fulle etasjer samt sokkeletasje og loft. Hovedbygningen som rommet 120 sengeplasser og badeanlegg
i kjelleren hadde valmet tak og midtrisalitt med gavl
på fasaden mot havet. Alt ble sprengt og brent i 1944
– etter bare 15 års drift.

Gjenreisinga – et løft for
landsdelen og landet
Finnmark og Nord-Troms ble mest ødelagt under
andre verdenskrig, men også Bodø, Narvik og
Hemnesberget i Nordland ble sterkt skadet.
I Finnmark strøk de fleste små sykestuene og
sykehusene med, omlag 40 institusjoner med smått
og stort.15
Etter krigen bygde man sykestuer i alle de 17

legedistriktene i Finnmark etter Helsedirektoratets
retningslinjer. De hadde plass til 12–20 pasienter
hver, og inneholdt også isolat, kontrollstasjon, helsestasjon og fødestue. Alle distrikter skulle ha distriktslegebolig med kontor for lege og helsesøster.16
Arkitekt Kirsten Sjøgren-Erichsen tegnet 6 av
sykestuene, blant annet den i Alta, som fortsatt er i
bruk. Sykestua i Alta er typisk for gjenreisingstiden.
Anlegget er ikke stort, men likevel delt opp i mindre,
sammenføyde volumer. Funksjonalismens ideal om
at bygningens indre, funksjonene, skal avspeiles i
fasaden, er i stor grad til stede. Alle offentlige bygninger
ble bygd i etterkrigsårenes mest brukte materialer;
jernarmert betong og mur med pussoverflate. Gjenreisingsarkitekturen var preget av enkle rektangulære,
sammenføyde bygningsvolumer, bygd i tre eller mur
og med skifertekte saltak. Så også i sykestua i Alta.
Sykestuene ble for en stor del bygd av statlige
penger mens de var eid av kommunene. Røde Kors,
Finnemisjonen og kommunene sto for driften, delvis
i samarbeid med lokale sanitetsforeninger.

På 1950-tallet bygde fylket nye sykehus i
Vadsø, Vardø, Kirkenes og Hammerfest – størst
i Hammerfest med 160 sengeplasser, som hadde
spesialister i både kirurgi, indremedisin og radiologi.
Hammerfest sykehus ble utvidet rundt 1980 til 220
senger og med mange flere spesialiteter. Det samme
skjedde i Kirkenes. Sykehusene i Vadsø og Vardø ble
derimot gjort om til helsesenter og sykehjem.

1960 til 2000 – spesialisering
og sentralisering
I 1976, omlag 25 år etter at sykestua fra gjenreisinga
sto ferdig, ble det nye Alta helsesenter innviet, bygd
av Finnmark fylkeskommune og tegnet av arkitektkontoret Eliassen & Lambertz-Nilssen i Oslo. Den
oppdelte bygningen har en grunnflate på 6000 m2
og inneholder sykestue, fødeavdeling, dagsykehjem,
legesenter, helsestasjon, tannklinikk og fysioterapi
samt stedets helseadministrasjon – alt som var
nødvendig for et sterkt voksende tettsted i Finnmark

Fotografiet av Narvik sykehus på 1960-tallet – med nye og eldre bygninger – viser endringene på dette området gjennom 1900-tallet.
Den eldste bygningen er en toetasjes trebygning som ble reist av Narvik Sanitetsforening i 1919 (til høyre i bildets forgrunn). Den
ble revet 1973 for å gi plass til ei ny fløy, som siden ble tatt i bruk som sykehjem. Midt på bildet ligger en fem etasjes betongbygning i
funkisstil, sannsynligvis tegnet av byingeniør Roald, ferdig 1938. Hoveddelen av anlegget er ei lang rektangulær blokk i fire etasjer fra
1963, tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig.17 Den har flere trekk som er karakteristisk for hans bygninger, som søylene i Y-form og den
modernistiske baldakinen over inngangen.
Foto: Widerøe. Utlånt av Narvik kommunale fotosamling.
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på 1970-tallet. Den skulle bli et mønster for mange
seinere helsesentre.
Rundt 1980 begynte man i hele landsdelen en
sentralisering av den desentraliserte strukturen
fra førkrigsperioden og gjenreisinga. Små sykehus
ble nedlagt og de største utbygd med flere senger,
avdelinger og spesialiteter. I tillegg til sykehusene fra
gjenreisinga av Finnmark ble det for eksempel bygd
nye sykehus i Bodø, Harstad og Narvik.
Etableringen av Universitetet i Tromsø med
medisin og helsefagutdanning gjorde at sykehuset i
Tromsø fikk et fortrinn sammenlignet med resten av
landsdelen. Medisin og helseinstitusjonene i lag med
resten av universitetsbebyggelsen er et stort anlegg,
nærmest en by i byen. Medisin og helsefagsbygningen
(MH) ligger øverst og Universitetssykehuset for
Nord-Norge (UNN) nedenfor i et skrånende terreng.
Området er seinere supplert med en rekke tilbygg,
som sykehotell og helikopterlandingsplass. Største
delen av anlegget var klar til bruk i 1991. Arkitekter

for UNN var Motzfeldts Arkitektkontor / Arkisana AS
og Borealis Arkitekter as, for MH Borealis Arkitekter
as og John Kristoffersen Arkitektkontor AS.18
MH og UNN utgjør til sammen over 100 000 m2
golvflate, en betydelig bygningsmasse. De to institusjonene er skilt på bakkeplan av en kollektivåre.
En lett gangbru binder fellesarealer sammen og en
tyngre konstruksjon forener laboratoriearealene i de
to anleggene. Under bakken ligger et kulvertsystem
som også knytter universitet og sykehus sammen. I
begge bygningene er tegl det dominerende fasadematerialet, men med ulik farge. Anlegget er organisert
som fløyer eller lameller i retning nord-sør, med en
tverrgående sammenbindende midtkorridor. Det
trappes av både i høyde og bredde med det fallende
terrenget.
Den kommunale legevakten er lokalisert under
helikopterstasjonens
landingsplattform.
Mens
pasientene tidligere lå på sykestuer ute i distriktet,
flys eller kjøres de nå inn til de sentraliserte
tjenestene i Tromsø, og spesialistbehandlingen for
hele landsdelen foregår nå stort sett der. Telemedisin
er det siste nye: allmennlegen i distriktet kan foreta
undersøkelsen samtidig som vurderingen foretas av
en spesialist i ved sykehuset i Tromsø. På sikt kan
denne teknologien komme til å prege helsestellet i
landsdelen.
UNN er skiltet på samisk språk i tillegg til norsk
og der er en godt utbygd samisk tolketjeneste.

Oppsummering

Alta helsesenter ble bygd med fasader i rød teglstein og
funksjonene plassert i fløyer, med administrasjonen i den
høye og kompakte blokka sentralt i anlegget. Helsesenteret
betjener samer, kvener og nordmenn.
Illustrasjon: Byggekunst 3/1979.
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Fra de små ”sykehusene” som ble opprettet
henholdsvis i Bodøsjøen i 1796 og Tromsø i 1815 til
dagens Universitetssykehus i Tromsø er det et enormt
sprang på alle måter.
De første sykehusene var oppbevaringssteder
for syke som ikke kunne få stell hjemme. Fra midt på
1800-tallet la man større vekt på pleie av pasientene.
Mot slutten av 1800-tallet kom muligheten for
kirurgi, som innebar et gjennombrudd for sykehuset
som behandlingssted og slutten på sykehuset som et
oppbevaringssted for fattige.
De første sykehusene i Nord-Norge lå langs
kysten og etableringen av fiskersykehusene midt på
1800-tallet la grunnlaget for en lokaliseringsstruktur
som skulle komme til å vare i lang tid. Først med
Samemisjonens engasjement i mellomkrigstiden ble
det bygd opp institusjoner og et tilbud spesielt for den
samiske folkegruppen, lokalisert til fjordstrøkene og
innlandet i Finnmark.

Medisin- og helseinstitusjonene ligger nord på universitetsområdet i Tromsø. Terrenget er skrånende og faller mot øst og sjøen.
Medisin og helsefagsbygningen ligger øverst til venstre og Universitetssykehuset for Nord-Norge nedenfor, seinere supplert med en
rekke tilbygg, som helikopterstasjon og sykehotell.
Foto: To-foto, Harstad for Universitetet i Tromsø.

De første sykehusene og sykestuene holdt til i
bygninger som var lite spesialiserte. Differensieringen
innen sykestellet gjorde bygningene mer spesialiserte
– man fikk et mangfold av institusjonstyper. Tuberkulosesykehusene med store liggehaller i friluft var
tidlig av de mer spesialiserte, som Vensmoen i Saltdal
fra 1916. Spesialinstitusjoner for de psykisk syke, som
Rønvik i Bodø fra 1903 og Åsgård i Tromsø, et paviljonganlegg åpnet tidlig på 1960-tallet, kom også til.
Omsorgen for de åndssvake vokste fram etter andre
verdenskrig og på Trastad ved Harstad sto den første
paviljongen klar for beboere i 1954. Anlegget vokste
helt fram til 1970-tallet.19
Helseinstitusjonene på 1800-tallet ble bygd og
drevet av amtet ved hjelp av medisinalfondene. I

første halvdel av 1900-tallet kom det private initiativet med kvinneforeningene og de ideelle organisasjonene samt misjonen inn med full tyngde. Fra
midt på 1900-tallet og ut århundret tok det offentlige
føringen. Muligens hadde staten i denne perioden et
større engasjement i nord enn i resten av landet.
De første sykehusene kan karakteriseres
som enkelttiltak. I siste halvdel av 1800-tallet ble
institusjonene i hovedsak bygd langs kysten. Første
halvdel av 1900-tallet ga utbygging i fjordene og i
indre strøk av landsdelen. I siste halvdel av 1900-tallet
ble det samtidig satset på helsesentre i kommune
og en sentralisering av de spesialiserte tilbudene
– som Universitetssykehuset i Tromsø er det beste
eksempelet på.
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