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or første gang presenteres helsebyggeriet samlet og vurdert. Dette arbeidet er resultatet av
en stor statlig satsning. Helseforetakene er med sine 4 millioner kvadratmeter bygningsmasse blant de største eiendomsforvalterne i statlig sektor, og landsverneplanen representerer
derfor et stort løft i retning av en bedre forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer.

L andsverneplanarbeidet −
Bakgrunn
Arbeidet med Landsverneplan for helsesektoren ble
igangsatt høsten 2005, som ledd i prosjektet Statens
kulturhistoriske eiendommer (SKE). SKE-prosjektet
var underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og ble etablert i 2003. Formålet var å
foreta en gjennomgang av og lage oversikt over alle
statens kulturhistoriske eiendommer. En slik systematisk gjennomgang er ikke foretatt siden 1930-tallet,
da et utvalg av statens bygninger ble administrativt
fredet gjennom listeføring publisert i Fortidsminneforeningens årbøker.
Overordnete bestemmelser for forvaltning av
statens kulturhistoriske eiendommer ble vedtatt
i kongelig resolusjon 1. september 2006. Den
stadfestet at alle sektorer har ansvar for å utarbeide
landsverneplan for egne eiendommer og å forvalte
de kulturhistoriske eiendommene på en måte som
gjør at de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene blir tatt vare på og synliggjort. Utarbeiding av
landsverneplaner og forvaltningsplaner skal danne
grunnlag for en bedre oversikt over og kunnskap om
eiendommene, og en mer helhetlig forvaltning av de
kulturhistoriske verdiene.
Landsverneplanen skal gi sektoren oversikt
over kulturvernhensyn knyttet til egen sektor,

bakgrunn og organisering

hvilke eiendommer det omfatter og hvordan vernehensyn skal ivaretas i fremtiden. Dette vil gi større
forutsigbarhet i eiendomsforvaltningen og utgjør en
viktig premiss for kommunal og fylkeskommunal
planlegging. Gjennom verneplanarbeidet vil man
bidra til bevissthet om kulturhistoriske verdier og
stimulere til utvikling av økt kulturminnekompetanse
innenfor sektorens eiendomsforvaltning.
Landsverneplanene gjelder kun eiendommer
i statlig eie. I de fleste sektorer vil det være verdifulle kulturhistoriske eiendommer også i kommunal,
fylkeskommunal eller privat eie. Disse har ikke vært
gjenstand for registrering eller vurdering av verneverdi, men eiendommene omtales gjerne i den historiske beskrivelsen av sektoren.
Organisering av prosjektet
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det
overordnete ansvaret for at det utarbeides landsverneplan for sin sektor og at retningslinjene for
forvaltning av de kulturhistoriske eiendommene
blir fulgt opp. Departementet engasjerte i 2005
Forsvarsbygg til å utarbeide Landsverneplan for
helsesektoren. Forsvarsbygg hadde som den største
eiendomsforvalteren i statlig sektor utarbeidet lands-
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verneplan for egne eiendommer og derigjennom
opparbeidet en betydelig kulturminnekompetanse og
erfaring med utarbeiding av verneplaner.
Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe og en koordineringsgruppe. Det er også
etablert en referansegruppe med ressurspersoner
innenfor ulike fagfelt.
Prosjektgruppen i Forsvarsbygg har bestått av:
Marte Oftedal (prosjektleder)
Erlend Hammer
Runar Jordåen (2005–06)
Leif Maliks (2006–08)
Leif Anker (2006–08)
Prosjektansvarlig i Forsvarsbygg har vært Janne
Wilberg (2005–2008).
Koordineringsgruppen har bestått av representanter for Helse- og omsorgsdepartementet, de
regionale helseforetakene (RHF), Riksantikvaren
og Statens kulturhistoriske eiendommer. Koordineringsgruppen har ivaretatt en løpende oppfølging av
prosjektet. Medlemmer i koordineringsgruppen har
vært:
Nils Arne Bjordal, leder, Helse Midt-Norge RHF
Asbjørn Elde, Helse Nord RHF
Steinar Frydenlund, Helse Øst RHF, Helse Sør-Øst
RHF (fra 2007)
Kai R. Furberg, Helse- og omsorgsdepartementet
Finn Laugerud, Helse Øst RHF (2006)
Åsmund Norheim, Helse Vest RHF
Einar Ramsli, Helse Sør RHF (2006–07)
Ingrid Djupedal, Riksantikvaren
Eirik T. Bøe, Statens kulturhistoriske eiendommer
Referansegruppen har bestått av representanter
fra ulike helse- og medisinhistoriske fagmiljøer,
arkitekter/sykehusplanleggere, frivillige organisasjoner og eiendomsforvaltningen i helseforetakene.
Gruppen har vært en viktig diskusjonspartner for
prosjektet mht. vernekriterier og spesielle problemstillinger og tema knyttet til utviklingen i helsesektoren. Medlemmer i referansegruppen har vært:
Astri Andresen, Universitetet i Bergen
Eiliv Berdal, Helse Førde HF
Per E. Børdahl, Helse Bergen HF
Svein Carstens, NTNU/IKA Trøndelag
Bjørn Egner, Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS
Olav Hamran, Nasjonalt medisinsk museum/NTM
Øivind Larsen, Universitetet i Oslo
Arne Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Anne-Karin Nygård, Norske Kvinners
Sanitetsforening
Aina Schiøtz, Universitetet i Bergen
Olav Tyldum, St. Olavs Hospital HF
Koordineringsgruppens leder samt representanter
fra Helse- og omsorgsdepartementet, Riksantikvaren
og SKE har også deltatt i referansegruppens møter.
Samarbeid med helseforetakene
(HF)
Organiseringen av spesialisthelsetjenesten i mange
ulike helseforetak (HF) har i noen grad vært bestemmende for arbeidsformen. Prosjektet har i prinsippet
hatt ett kontaktpunkt i hvert HF, i hovedsak personer
tilknyttet avdeling for drift og intern-service i
foretaket. De regionale foretakenes representanter
i koordineringsgruppen har bistått i kontakten og
deltatt i møter når dette har vært hensiktsmessig.
Det er det enkelte HF som er hjemmelshaver
til eiendommene. Eiendomsforvaltningen i helse
foretakene er ikke ensartet og er i noen grad preget
av at de etter helsereformen i 2002 var relativt nyetablerte som virksomheter. Prosessen med statlig
overtagelse og avklaring av eierskap til enkelte
eiendommer har vært langvarig. Dette gjenspeiles
i arkiv- og dokumentasjonssituasjonen som er lite
enhetlig, og som varierer mellom de ulike foretakene.
Det er ikke etablert noe felles system for eiendomsregister innenfor sektoren.

Hovedaktiviteter i prosjektet
Forprosjektet
Forsvarsbygg engasjerte høsten 2005 historikeren
Runar Jordåen til å utarbeide en historisk oversiktsartikkel ”Helsebygg i Noreg”. Dette var en av hovedaktivitetene i forprosjektet, som ble avsluttet 1.
mai 2006. Etablering av en historisk oversikt var
av betydning for å beskrive utviklingen i sektoren,
definere institusjonstyper/kategorier og avgrense
porteføljen for hovedprosjektet. Den andre hoved
aktiviteten i forprosjektet var etablering av dokumentasjonsstatus og kontaktnett i helseforetakene. I regi
av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer er
det utviklet en database for registrering og utarbeidelse av landsverneplaner. Helseforetakene startet
registrering i denne basen i 2004, men arbeidet
ble ikke fullført. Komplettering og kvalitetssikring
av den såkalte fase I-registrering, var en prioritert

oppgave i forprosjektet. Forprosjektet stadfestet også
hvilke vernekriterier som skulle benyttes, og fremla
en skisse til forvaltningsrutiner.
Registrering og vurdering
Verktøy for dokumentasjon og registrering av anlegg
til verneplanen har vært SKE-databasen. Dokumentasjonen er i hovedsak innhentet fra foretakene, men
det har i relativt høy grad vært nødvendig å søke etter
materiale fra andre kilder. Det er prosjektgruppen
som har foretatt registreringen i basen.
Utvalg og vurdering av verneverdi er gjort i to
trinn. Prosjektgruppen foretok befaring til ca. 150 av
totalt 250 anlegg i helseforetakenes eie i annen halvdel
av 2006. I januar 2007 ble det lagt fram en foreløpig
liste over hvilke anlegg som ville være aktuelle å
dokumentere nærmere og vurdere for vern. Denne
var utgangspunkt for utarbeiding av det endelige
verneforslaget. Forslaget ble forelagt koordineringsgruppen før det ble sendt på høring til helseforetakene
i februar 2008. På grunnlag av innspill og merknader
ble det i etterkant av høringen gjennomført en dialog
mellom helseforetakene og Riksantikvaren. Resultatet av denne prosessen var at en del anlegg ble tatt
ut av planen. De viktigste anleggene som ble besluttet
tatt ut var Radiumhospitalet, et større boligområde
på Østmarka i Trondheim og et kvartal med økonomi
bygninger på Ullevål.
Tematisk arbeid, samarbeid med
antikvariske myndigheter
Referansegruppens møter er særlig brukt til innspill
til vernekriterier, institusjonskategorier, verneforslaget og tematisk behandling av materialet i artikkelsamlingen. Ved siden av at Riksantikvaren har
vært representert i koordineringsgruppen, har
prosjektet hatt flere møter med Riksantikvaren der
spesielle temaer og problemstillinger i planen er
gjennomgått og drøftet. Den regionale kulturminneforvaltningen ble tidlig orientert om prosjektet og ble
invitert til å komme med synspunkter og innspill til
det foreløpige utvalget i 2007, videre mottok samtlige

Skilt viser vei på Dikemark i Asker.
Foto: Leif Maliks.

berørte kommuner kopi av høringsbrev fra Helse- og
omsorgsdepartementet i 2008.
Forankring av landsverneplanen i sektoren
I forprosjektet ble det opprettet et kontaktnett i
helseforetakene gjennom regionvise informasjonsmøter, og det ble senere arrangert to seminarer
med tema innen kulturminneforvaltning. Det
har ellers vært kontakt mellom prosjektet og de
enkelte foretakene i forbindelse med befaringer og
dokumentasjonsinnhenting.
Foretakene ble informert om det foreløpige
utvalget i verneplanen i januar 2007. Det ble samtidig
stadfestet rutiner for saksbehandling av tiltak på
verneverdige bygg. Det er Riksantikvaren som er
statens rådgiver i antikvariske spørsmål, og som har
vært saksbehandler i disse sakene.
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L andsverneplanen
Formålet med planen –
avgrensing
Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde
favner vidt; fra folkehelsearbeid og primærhelse
tjeneste til spesialisthelsetjeneste. Ved utarbeiding av
den historiske oversiktsartikkelen i forprosjektet ble
det lagt vekt på å beskrive hele bredden i den historiske utviklingen, og ikke begrense fremstillingen
til det som i dag er i statlig eie. Dette gjelder også
for de tematiske artiklene som presenteres senere
i denne boken. For selve landsverneplanarbeidet
er det imidlertid gjort en avgrensing. Mandatet til
prosjektet har i tråd med kgl.res. vært å vurdere
eiendommer i statlig eie. Landsverneplanen gjelder
stående bygninger og anlegg med tilhørende arealer.
Planen omfatter ikke arkeologiske kulturminner, løse
kulturminner eller personalhistoriske forhold.
I prinsippet er samtlige av helseforetakenes
eiendommer vurdert. Dette gjelder også bygninger og
institusjoner som ikke er bygget for helseformål, men
som er i foretakenes eie og som i dag brukes innenfor
spesialisthelsetjenesten. Personalboliger og barnehager som ligger som del av sykehusenes område er
også vurdert.
Prosjektet har ikke hatt noen øvre tidsgrense
for hvilke eiendommer som skulle vurderes. Erfaring
tilsier imidlertid at det er en større utfordring å
vurdere hvilke bygninger som er de mest representative, arkitektonisk verdifulle eller spesielt typiske
for de seneste årenes utvikling i sektoren, og på det
grunnlaget gjøre et utvalg for verneplanen. Prosjektet
har derfor bare i liten grad vurdert bygninger og
anlegg oppført de siste 20–25 årene.
Hovedregelen for landsverneplanarbeidet er
at det er departementene som utarbeider plan for
sine underliggende etaters eiendommer. Det kan
imidlertid forekomme unntak der eiendommer ut fra
historisk eller funksjonell tilknytning best behandles
i et annet departements landsverneplan. I foreliggende plan er det tatt med en eiendom som er i Statsbyggs eie. Dette er Folkehelseinstituttet i Oslo som
fra etableringen på 1920-tallet har vært tilknyttet
helsesektoren.
Anlegg som ikke er i statlig eie
– ”sideliste”
Helsesektoren karakteriseres av at det historisk
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har vært et stort antall frivillige og private aktører
som har initiert og drevet helseinstitusjoner. Ca. 25
private sykehus drives i dag etter avtale med helseforetakene. Sektoren omfatter også primærhelsetjenesten som er et kommunalt ansvar. Det finnes også
en del tidligere helseinstitusjoner som ikke lenger
brukes til helserelaterte formål og utdanningsinstitusjoner i tilslutning til sykehusene som kan ha verneverdi. Dette tilsier at det også i andre statsetater eller
utenfor statlig eie finnes eiendommer og bygninger
med kulturhistorisk betydning og stor helsehistorisk
verdi. Vurdering av disse eiendommene har ikke
ligget innenfor prosjektets mandat. Gjennom
prosjektarbeidet er det imidlertid fremkommet en
del informasjon om helserelaterte bygninger som
i dag ikke er i helseforetakenes eie, men som kan
ha verneverdi. Oversikten over et utvalg av disse
anleggene er oversendt Riksantikvaren i etterkant av
prosjektet. Listen må ikke anses som en fullstendig
gjennomgang, men er basert på det materialet som
prosjektgruppen har fått kjennskap til. Det er ikke
gjort noen spesifikk registrering og vurdering av disse
eiendommene.

Landsverneplanen – et
nybrottsarbeid
Landsverneplan for helsesektoren er den første
samlede vurdering av kulturhistoriske verdier knyttet
til bygninger innenfor helsesektoren hvis man ser
bort fra den begrensede oversikten som ble presentert
i Fortidsminneforeningens årbok på 1930-tallet. I
2000 hadde årboken sykehushistorie som tema, men
dette var ikke en gjennomgang basert på den faktiske
eiendomsmassen. Selv om store deler av helse
vesenets bygninger faller utenfor landsverneplanens
mandat, er det første gang en så vidt stor bygningsmasse knyttet til sektoren er vurdert som helhet.
Prosjektarbeidet har brakt nye grupper av
kulturminner frem i lyset. En viktig gruppe er tuberkulosehjemmene som finnes representert med
flere eksempler i planen. Dette er en kategori som
tidligere har kommet i skyggen av de store sanatoriene. Planen løfter flere steder frem personalboliger
og økonomibygninger som viktige historiefortellende

“De tre gratier” av Istvan Lisztes, Rikshospitalet i Oslo.
Foto: Leif Maliks.

elementer. Boligene er kulturhistorisk interessante
som elementer i sykehussamfunnet, og representerer
ofte en tidstypisk og gjennomarbeidet arkitektur. Det
er lagt vekt på å verne flere ulike typer boliger; fra
søsterhjem til overlegevillaer. Noen steder er selve
sykehuset vesentlig endret, men et utvalg boliger
speiler likevel sykehusets historie. I Kirkenes representerer pike- og søsterhjemmet sammen med
hybelbygget, sykehushistorie og arkitekturhistorie
fra 1950 til 1970, og er samtidig sjeldent godt bevart
gjenreisningsarkitektur. Økonomibygninger er ofte
utsatt for riving når de ikke lenger er nødvendige for
driften, og er etter hvert sjeldne.
Asylene har tidligere vært vurdert og anerkjent
som en verneverdig gruppe. Det er likevel ikke
tidligere gjort en sammenlignende vurdering av
bevaringsgraden innenfor de ulike typene og enkeltelementene. I landsverneplanen fremstår særlig
mangelen på godt bevarte interiører som oppsiktsvekkende og der dette i noen grad finnes har det
høy verdi, eksempelvis på Dikemark. Enkeltelement
som gravplassen på Valen psykiatriske sykehus er
enestående og fremheves i planen.
Etterkrigstidens sykehusbyggeri karakteriseres
for en stor del av høyhus, lameller og store kompakte
blokker. Denne bygningstypen har i liten grad
tidligere vært gjenstand for sammenlignende vurderinger. Landsverneplan for helsesektoren representerer også på dette området et nybrottsarbeid

med samlet vurdering av en stor og landsdekkende
forekomst av denne bygningstypen. Planen omfatter
flere eksempler på tidstypiske og arkitektonisk
særpregede høyhus og blokker av høy kvalitet, for
eksempel sykehusene i Halden, på Stord og i Førde
fra henholdsvis 1950- og 1970-tallet.
Samiske helseinstitusjoner er i liten grad representert i statlig eie. Den tidligere sykestua i Karasjok
utgjør et unntak her og representerer en lang institusjonshistorie rettet mot den samiske befolkningen.

Orientering om innholdet i
planen
Temadelen
Temadelen består av en rekke artikler som belyser
ulike aspekter ved byggevirksomheten innenfor
helsesektoren i et historisk perspektiv. Denne delen
skal sette de vernede bygningene inn i en historisk
sammenheng og utdype begrunnelsen for verne
utvalget. Temadelen skal også belyse viktige historiske aspekter og funksjoner innenfor sektoren som
ikke er representert i verneutvalget. En kortfattet
presentasjon av artiklene finnes på side 26.
Katalogdelen
Katalogdelen til landsverneplanen følger som vedlegg
(CD) til denne boken. Katalogdelen, som omfatter
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alle anlegg i verneklasse 1 og 2,er produsert ut fra
SKE-registeret. Organiseringen av stoffet, layout
osv. er bestemt ut fra det. Dokumentasjonsnivå og
oppbygging følger Riksantikvarens krav til dokumentasjon i fredningssaker. Liste over alle kompleks i
landsverneplanen er listet i vedlegg 3A, side 240.
Katalogoppslaget omfatter dokumentasjon av
bygningskompleksene og de enkelte bygningene i
form av faktaopplysninger, historikk, kulturmiljø- og
bygningsbeskrivelse, kart, foto og plantegninger. I
tillegg inneholder registeret en mer detaljert beskrivelse av konstruksjon og materialbruk for den enkelte
bygning. En vesentlig del av katalogen er en presisering av omfang, formål og begrunnelse for vern av
det enkelte kompleks og bygning. Denne presiseringen
vil være styrende for hvilke verdier det er særlig viktig
å ivareta i den senere forvaltningen av kulturminnet.
I katalogoppslagene angis også omfang av eventuelt
interiørvern, verneområder og hensynssone.
I forbindelse med fredningssaken har
Riksantikvaren utviklet en egen katalog-rapport.
Denne katalogen er en del av forskriften og inneholder
kun omfang, kartfesting, formål og begrunnelse for
fredning. For objekter som er fredet iht. forskriften
er det denne katalogen som er gjeldende for hva
som er fredet, men de mer omfattende katalogene
i Landsverneplanen er viktige som bakgrunns
dokumentasjon og grunnlag for videre forvaltning av
bygninger og anlegg. I forbindelse med forskriften er
det videre opprettet noen nye katalogoppslag, bl.a.
for utomhus-anlegg.
I forbindelse med fredningssaken er det gjort
enkelte endringer mht. verneklasse og verneomfang.
Det er markert på de opprinnelige katalogene der slike
endringer forekommer. Oversikt over endringene er
listet i vedlegg 3B, side 241.

Orientering om verne
kategorier og utvalgskriterier
Landsverneplanen må ses som en helhet, der alle
bygninger inngår i et utvalg av nasjonal betydning
som skal vise bredde, variasjon og utviklingstrekk
i bygningsmassen. Iht. kgl.res. inneholder verneplanen to vernekategorier:
Verneklasse 1 omfatter bygninger, anlegg og
uteområder som foreslås fredet etter kulturminneloven § 22a. Fredningen vedtas samlet
som en forskrift felles for alle objekter i
landsverneplanen.
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Verneklasse 2 omfatter bygninger, anlegg og
uteområder som vernes i kraft av landsverneplanen. Objekter i verneklasse 2 skal iht. kgl.res.
være underlagt et selvpålagt statlig internt vern
og anbefales regulert til hensynssone etter planog bygningsloven.
Differensieringen mellom de to vernekategoriene i
verneplanen er først og fremst gjort ut fra en vurdering
av kulturminnets kulturhistoriske verdi. Bygninger
i verneklasse 1 anses å ha nasjonal betydning som
enkeltobjekter, eller som vesentlig element i den
samlede dokumentasjonen av helsesektorens historie.
Bygninger i verneklasse 2 kan ha lokal eller regional
betydning, eller være et vesentlig element som del av
et samlet miljø der øvrige bygninger er fredet. Valg
av vernekategori har først og fremst konsekvenser for
den videre forvaltningen av kulturminnene.
Utvalgskriterier
Kulturminneloven gir mulighet til å frede bygninger
og anlegg som har arkitektonisk eller kulturhistorisk
verdi. Loven definerer kulturminner som ”alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø”.
Alle spor er likevel ikke like viktige eller verdifulle,
og det er nødvendig å gjøre et utvalg i forhold til et
fremtidig vern. Riksantikvaren har utarbeidet en
metode og et sett med kriterier for vurdering av
verneverdi. Kriteriene er bl.a. omtalt i Riksantikvarens publikasjon ”Alle tiders kulturminner” og i
”Statens kulturhistoriske eiendommer – Politikk for
eierskap og forvaltning” (AAD 2002).
Målet med landsverneplanen er som nevnt å
verne et utvalg bygninger og anlegg som dokumenterer helsesektorens historie og virksomhet. I utvelgelsesprosessen har en derfor tatt utgangspunkt i både
kulturminnevernets alminnelige kriterier og tilleggskriterier knyttet til sektorens egenart og historie.
Bredden i helsesektoren tilsier at det samfunnshistoriske og sosialhistoriske aspektet tillegges stor vekt,
i tillegg til mer spesifikke helsefaglige og medisin
historiske aspekt.
Vurdering av verneverdien er basert på et samlet
skjønn; en helhetlig vurdering av kulturminnet som
enkeltobjekt og som del av et større utvalg som skal
beskrive sektorens utvikling. Verdiene som har ligget
til grunn for den endelige begrunnelsen for hvert
anlegg er ofte sammensatte, og kriteriene kan ikke
ses isolert fra hverandre.
Nedenfor er de ulike verdiene og kriteriene
kommentert slik de er brukt i denne planen:

Verneverdier og vernekriterier:
Dokumentasjonsverdier – kunnskaps- og kildeverdi:
Bygningshistorisk, teknisk/håndverkshistorisk, arkitekturhistorisk, samfunnshistorisk/sosialhistorisk og
personalhistorisk verdi.
Dette er verdier som i en viss grad er målbare og
objektive.
Opplevelsesverdier
Arkitektonisk, kunstnerisk/estetisk, brukspreget/
alderspreget verdi (patina), miljøskapende, identitetsskapende/kontinuitetsskapende, nysgjerrighets- og
forbløffelsesskapende og symbolverdi.
Dette er verdier av mer subjektiv karakter.
Det er dessuten forsterkende og overgripende forutsetninger som fremmer de enkelte verdiene:
Ekthet/grad av opprinnelighet (autentisitet), kvalitet/
vedlikeholdstilstand, pedagogisk potensial, representativitet/sjeldenhet, bruksverdi/anvendbarhet,
funksjonsdyktighet.

Alder: Det er få bygninger i helseforetakenes eie som er
fra før 1850. For de bygningene som representerer den
eldre helsehistorien er høy alder tillagt betydelig vekt.
Autentisitet: Høy grad av opprinnelighet er
generelt innen kulturminnevernet tillagt betydelig
vekt. Bygninger og anlegg som er lite endret har høy
dokumentasjonsverdi som kilde til kunnskap om
byggemåter i den tiden kulturminnet ble oppført.
Helsesektoren er preget av høyt ombyggingstempo,
mange endringer og vedlikeholdstiltak. Bygninger
som er lite endret er relativt sjeldne, og tillegges
derved høy verdi.
Autentisitetskriteriet har vært gjenstand for
diskusjon i prosjektet, og ikke bare bygninger med
høy grad av autentisitet er valgt ut. Endringene
skyldes ofte den medisinske utviklingen med påfølgende krav til bygningsmessige forbedringer, men
skyldes også i noen grad endret funksjon som følge
av den mer generelle utviklingen i folkehelsearbeidet
og krav til standardhevinger. Endringsomfanget er
på mange måter typisk for sektoren, og kan i seg selv
representere viktig helsehistorie. Historien ville heller
ikke blitt tilstrekkelig dokumentert dersom man bare
skulle lagt til grunn et strengt krav om materiell
autentisitet. Det er for eksempel mange bygninger i
verneplanen som ikke har originalvinduer, mens de
som helhet likevel vurderes å representere viktige
trekk ved utviklingen.
Representativitet: Det er et mål at planen skal

vise bredden og variasjonen i helsehistorien; med
alle tidsperioder og institusjonstyper representert
og med geografisk spredning. I utvalget har det vært
nødvendig å gjøre sammenlignende vurderinger, og
velge det objektet som best representerer de verdiene
en vil ivareta og den historien en vil dokumentere. For
denne planen har det vært viktig å velge ut typiske
representanter for de ulike institusjonskategoriene
gjennom hele tidsspennet fra midten av 1800-tallet
og frem til i dag.
Sjeldenhet: Anlegg som er godt bevart har i seg
selv høy sjeldenhetsverdi. Bygninger det bare fins få
eller enkeltstående eksempler på tillegges høy verdi.
Et eksempel på svært sjeldne objekter er de gamle
epidemipaviljongene på Ullevål universitetssykehus
som savner motstykke andre steder i landet og som
er usedvanlig autentiske.
Pedagogisk verdi: Pedagogisk verdi knyttes ofte til
lesbarhet og formidling. De historiske kvalitetene og
sporene i sykehusbyggene er som regel mest synlige
der autentisiteten er høy, enten i form av intakte
interiører eller der mange ulike elementer fra et samlet
anlegg er bevart. Helhetlige park- og uteområder
forsterker den pedagogiske verdien, særlig der dette
opprinnelig har vært direkte knyttet til behandlingen
av syke, som for eksempel ved tuberkuloseanlegg.
Arkitektonisk kvalitet: En rekke av helsebyggene
er monumentale og utformet av fremstående
arkitekter. Arkitektonisk kvalitet er fremhevet i
kulturminneloven som kriterium for fredning, og
dette aspektet har vært en viktig faktor for utvalget.
Utvalget representerer en rekke tidstypiske og
gode eksempler på ulike perioders formspråk og
stiluttrykk, og ofte med høy kvalitet i materialbruk
og detaljering. Flere av anleggene er utformet i
nøye samspill med naturgitte forutsetninger og med
integrering av bygninger og parkanlegg i terrenget.
Et eksempel er Stord sjukehus, som i 1975 ble tildelt
Houens fonds diplom for fremragende arkitektur.
Miljøverdi – sykehussamfunnet: Mange av
anleggene innen helsesektoren er store og sammensatte, og flere er som små samfunn med differensiert
bygningsmasse. Innen psykiatrien hadde sykehusene
en betydelig grad av selvforsyning. Dette er typisk for
perioder med andre forutsetninger for driften enn i
dag. For flere institusjoner inngår så vel gårdsdrift,
parkanlegg og naturen i det terapeutiske landskapet.
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Parti fra Reinsvoll. Presteseter asyl, som anlegget opprinnelig het, ble innviet 1913 som instititusjon for psykisk pleietrengende i
Kristians amt (Oppland) og er i dag i Sykehuset Innlandet HFs eie.
Foto: Marte Oftedal.

I planen er det lagt vekt på å velge anlegg som
kan representere disse miljøene som helhet, og å
prioritere objekter som har en betydning for opplevelse, sammenheng og miljø innenfor hvert anlegg.
For å ivareta miljøverdi er det foreslått vern av
anlegg der uteområder og mange ulike bygninger og
funksjoner er representert; både pasientbygninger,
økonomibygninger, driftsbygninger og boliger.
Innenfor kulturminneforvaltningen har det vært
en utvikling mot vern av helhetlige kulturmiljøer
fremfor vern av enkeltbyggverk. I planen gjenspeiles
dette ved at det er de helhetlige miljøene som er
prioritert. Bare få steder er enkeltbygninger av spesielt
høy verdi valgt ut på tross av at miljøet som helhet ikke
er tatt med. Eksempler på dette er overlegeboliger i
Drammen og Tønsberg som er godt bevart med høy
arkitektonisk historiefortellende verdi.
Identitet/symbolverdi: Mange helseinstitusjoner
har identitetsverdi for et stort antall mennesker og
mange har også positiv eller negativ symbolverdi.
For samfunnet er et anlegg som Gaustad sykehus et
symbol for statens involvering i psykiatrien. Mange
institusjoner er store arbeidsplasser og har vært
bestemmende for stedsutviklingen.
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Historisk kildeverdi: Den historiske verdien i
enkeltbygningene varierer fordi mange har vært
gjenstand for store endringer. Kildeverdien får ved
dette ekstra betydning i de anleggene som er bevart
med høy grad av autentisitet. Dette gjelder for
eksempel et anlegg som det opprinnelige Østlandske
vanførehjem på Stange, nå Avdeling for fysikalsk
medisin og rehabilitering Ottestad. Denne bygningen
har usedvanlig høy grad av autentisitet i helhet og
detaljer, og er derfor en viktig kilde til forståelsen
av institusjonsbyggeri og arkitektur ved midten av
1900-tallet.
Helse- og sosialhistorisk verdi: Dette representerer den overordnede offentlige helsepolitikken,
særskilt utvidelsen av det offentliges ansvar for
innbyggernes helse i møte med nye sykdomspanorama. Det er særlig viktig å verne institusjoner som
illustrerer hvilke helseproblemer som til ulike tider
ble vurdert å være de viktigste blant dem som krevde
institusjonalisering: Fra radesykehusene før 1850
og asylene midt på 1800-tallet via tuberkulosesanatoriene ved overgangen til 1900-tallet og vekten på
forebygging og desentralisering i etterkrigstiden.
Endret sykdomspanorama og endret bruk av nye og

gamle institusjoner følger hverandre historisk. Institusjoner hvor slike linjer kan følges er særlig interessante. Måten institusjonene har blitt planlagt og
utbygd på forteller mye både om medisinske muligheter og om hvordan den syke har blitt sett og møtt.
Det inngår i vurderingen av vern om institusjonen
kan gjenspeile skiftende tenkning om pasienten,
sykdom, smitte osv.
De sosialhistoriske verdiene omfatter særlig
den delen av helsesektorens historie som knytter
seg til vendepunkter i sosial- og velferdspolitikken.
Endringer tidlig på 1900-tallet og de tjue første
etterkrigsårene var for eksempel viktige utbyggings
perioder. Aspekter knyttet til både positive og
negative pasienthistorier er vesentlig for landsverneplanen. Deler av statens virksomhet i helsesektoren
vurderes i dag som tvilsomme, eller som klare tilfeller
av undertrykking. Personalboliger av ulike typer viser
tydelig den hierarkiske strukturen ved sykehusene.
Økonomibygninger er i dag ofte borte eller utsatt for
riving ved nye byggeprosjekter, men er viktige for å
beskrive hvordan det totale sykehussamfunnet var
tidligere.
Helsefaglig og medisinhistorisk verdi: Helsefaglig utvikling og nye behandlingsmuligheter har
som regel hatt betydning for hvordan sykehusene
er utformet bygningsteknisk, planmessig og arealmessig. Den medisinske utviklingen har bl.a. ført
til en økende grad av differensiering som igjen har
medført flere avdelinger i sykehusene med spesialiserte funksjoner. Verneplanen har som mål å fange
opp representative eksempler på disse utviklingstrinnene. Kontinuerlig endring er særlig uttalt i
helsesektoren og ofte et resultat nettopp av nye
behandlingsmuligheter og -prinsipper. Pionerinstitusjoner i utviklingen av et fagområde kan ha vesentlig
verdi selv om bygningsmassen som sådan har lav
autentisitet med hensyn til opprinnelige detaljer. Et
eksempel er Kvinneklinikken i Bergen. Stor helsefaglig betydning har også utdanningsinstitusjoner og
forskningsinstitutt knyttet til sykehusene.
Mye av medisinhistorien knytter seg til utviklingen av utstyr og teknologi, men vern av løse kulturminner ligger utenfor planens mandat.
Andre forhold/bruksverdi: Flere av anleggene
i landsverneplanen er under et betydelig endringspress. For noen anlegg har aktuelle saker medført
en konkret vurdering og avveining mellom vern og
ønsker om fremtidig bruk. I enkelte saker er verdien

av bygget vurdert å være så stor at det er nødvendig
å søke etter andre utbyggingsalternativer, mens det
for noen objekter er vurdert at hensyn til funksjon og
fremtidig bruksmulighet veier tyngre enn verneverdi.

Verneutvalget
Verneplanen omfatter nærmere 300 bygninger fordelt
på ca. 50 kompleks. Det er totalt ca. 1900 bygninger
registrert i SKE-databasen, fordelt på 220 kompleks.1
Dette representerer alle foretakenes bygninger med
unntak for et antall boliger som ble holdt utenfor
etter avgrensing foretatt i forprosjektet.
Hovedtyngden av verneobjektene ligger i Helse
Sør-Øst RHF. Dette avspeiler i hovedsak befolkningskonsentrasjonen, men i noen grad også hovedstadsfunksjonene. For Nord-Norge har det vist seg
at relativt få av de gjenværende anleggene fra før 2.
verdenskrig fortsatt er i statlig eie.
For et stort flertall av bygningene er det kun
eksteriøret som berøres av vern. Eksteriørvern
omfatter bygningens ytre, dvs. bevaring av utforming,
materialbruk og detaljer i fasader og takflater. Eksteriørvern legger ingen begrensninger for tiltak i
interiør. I de bygningene som berøres av interiørvern
er det i hovedsak mindre deler av interiøret som er
foreslått bevart. For en del anlegg er det også vernede
uteområder i hhv. verneklasse 1 eller 2 etter verneverdi.
For en del av anleggene er det dessuten avgrenset et
område der det forutsettes at hensyn til verneverdige
bygninger vektlegges ved evt. tiltak innenfor området.
Dette er ikke en formell båndlegging av arealet.
Målet med utvalget er at det skal speile bredden
i helsesektoren mht. både institusjonstyper, geografi
og tidsspenn, men utvalget er likevel begrenset til
statlig eierskap. Det nasjonale perspektivet har vært
styrende for utvalget, og det kan være anlegg som
ikke er tatt med i planen som likevel kan ha verneverdi i en lokal eller regional sammenheng.
Fordelingen av bygningsmassen etter tidsperioder
og institusjonskategori
Den største andelen av bygningsmassen i helseforetakenes eie er fra etter 1945, men også en relativt stor
andel er fra tiden rundt 1900 og 1920-tallet. Dette
gjenspeiler til en viss grad store utbyggingsperioder
innenfor helsesektoren. Bare få bygninger fra før
1850 finnes i dag i helseforetakenes eie.
Som hjelpemiddel i utvelgelsesprosessen ble det
utarbeidet en matrise som viser de ulike typene institusjonskategorier innenfor henholdsvis somatikk og
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Klinikk Kirkenes

Longyearbyen sykehus

Åsgård sykehus

DPS Midt-Finnmark Karasjok

Nordlandssykehuset Rønvik
Sykehuset Levanger
St. Olavs hospital
St. Olav, Brøset
St. Olav, Østmarka
Veksthuset Molde

Sandnessjøen
Volda psyk. senter

Førde sentralsjukehus
Tronvik DPS

Heimen, Elverum
Ottestad rehab.

Haukeland univ.sykehus
Hagevik kysthospital
Askviknes VPS
Stord sjukehus

Jonatunet

Valen sjukehus

BUPA Fjellbrott
Hab.avd. Valebrott
Drammen sykehus
Lier sykehus
Kongberg sykehus

Kompleks med bygninger som foreslås til verneplan
Kompleks med bygninger som ikke foreslås til verneplan
RHF-grenser
Utleietjenester/Forvaltning
Stavanger
ØM 06.12.2006

hamerl - FB/NFV/Lvph
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SSA Arendal

SSM Mandal

SSK Kristiansand

Ullevål univ.sykehus
Dikemark m/ Vardåsen
DPS, Josefinesgt., Geitemyrsv.
BUP/BFE Sogn
Aker univ.sykehus
Gaustad sykehus
Klinikk rus og avh.

Ringerike sykehus, psyk.

Tønsberg sykehus
Faret (Skien)
Ulefossveien
SSR Kysthospitalet

SSE Nevroklinikken, Sandvika
Forvalterboligen, Gaustad

Bjerketun
Bærum sykehus
Blakstad sykehus
Psyk. avd. Vinderen
Kolstad DPS
Fredrikstad sykehus
Halden sykehus

Antall objekter med vern og antall objekter totalt.
700
vernet
totalt

600
500
Antall

psykiatri. For en del kategorier har man mye å velge
mellom, for eksempel de psykiatriske sykehusene.
Av andre kategorier finnes få eller ingen anlegg i
statlig eie. Dette omfatter blant annet den store
gruppen av tidligere katolske sykehus. Målet har
vært å fange bredden innenfor helsesektoren ut
fra det som i dag er representert i statlig eie. For
noen kategorier anlegg kan det finnes bedre anlegg
utenfor sektoren. Eksempler er likevel tatt med i
planen som representanter for disse kategoriene.
Verneutvalget omfatter flest anlegg der de
historiske verdiene er knyttet til en somatisk
institusjon. Det er imidlertid en liten overvekt av
enkeltbygg fra psykiatrien. Dette gjenspeiler at de
psykiatriske sykehusene oftest inneholder et stort
antall bygg, mens de somatiske har en mer konsentrert bygningsmasse. Mange institusjoner representerer flere funksjoner som følge av endret sykdomsbilde i befolkningen. Dette vises ofte i karakteristiske
forløp i bygningshistorien – for eksempel endringen
fra tuberkuloseinstitusjon på begynnelsen av 1900tallet til psykiatrisk sykehjem i etterkrigstiden og til
psykiatrisk poliklinikk/DPS i dag.

200
100
0

<-1849
1875-99
1925-49
1975-99
ukj./i.o.
1850-74
1900-24
1950-74
2000->

Utvalget av verneobjekter er ikke uttømmende
pga. den store endringstakten innenfor sykehusvesenet. Det har for eksempel vist seg vanskelig å finne
bevarte operasjonsavdelinger fra før 1970-tallet.
Samtidig er mye av den medisinske utviklingen
knyttet til utviklingen av utstyr og teknologi. Vern av
løse gjenstandene faller som nevnt utenfor planens
mandat.

Anlegg etter institusjonskategori, kronologi og kommune.
Matrisen ble benyttet som verktøy i prosjektarbeidet og er ikke en fullstendig oversikt over verneverdige anlegg i landsverneplanen.
1850-1874
Generelle somatiske sykehus

Faret 1830 (Skien)

Sykestuer/ Småsykehus

S
O
M
A
T
I
K
K

1875-1899
St. Olav (Trondheim)
Ullevål I (Oslo)
Aker I
Mandal (Mandal)

1900-1924

1925-1949

Haukeland (Bergen)
Ullevål II (Oslo)
Aker II (Oslo)

Sandnessjøen (Alstahaug)
Bærum (Bærum)

St. Joseph (Fredrikstad)

Røde kors (Trondheim)

Militære sykehus

Aker sykehus II (Oslo)

Spedalsk-institusjoner

Reitgjerdet I (Trondheim)

Kvinne/barn

Josefines gt (Oslo)

Tuberkuloseinstitusjoner:
Sanatorier

Vardåsen (Asker)

Pleiehjem

Heimen (Elverum)
Stavern (Larvik)

KK Haukeland (Bergen)
Geitemyrsveien 67 (Oslo)

Kreftsykehus/-avdelinger

Radiumhospitalet (Oslo)

Rehabilitering (vanføre)

Vestl. Vanføreh. (Bergen)

Psykiatriske sykehus

Ringerike (Ringerike)

Namdals (Namsos)
Jonatunet (Jondal)
Montebello (Oslo)
Hagevik (Os)

Nevrosykehus

Ottestad (Stange)
Nevroklinikken (Bærum)

Gaustad (Oslo)

Rønvik I (Bodø)
Eg (Kristiansand)

Østmarka (Trondheim)
Valen (Kvinnherad)
Faret II (Skien)
Dikemark (Asker)
Blakstad (Asker)

Mindre institusjoner/ klinikker
Barne- og ungdomsinstitusjoner

Lier (Lier)

Åsgård (Tromsø)
Reitgjerdet II (Trondheim)
Rønvik II

Vinderen (Oslo)

Tronvik (Høyanger)
Kolstad (Sarpsborg)

Levanger (Levanger)

Sogn BUP (Oslo)
Fjellbrott (Nedre Eiker)
Kløvertun (Volda)

DPS Midt-Finnmark
(Karasjok)

Bjerketun (Bærum)

Alderspsykiatri/senil demente
Rusinstitusjoner

Personalboliger/-miljø

A
N
N
E
T

1975-1999
Longyearbyen (Svalbard)
Førde sentralsjukehus
(Førde)

Spesialsykehus

Kystsykehus

P
S
Y
K
I
A
T
R
I

1950-1974
Stord (Stord)
Arendal (Arendal)
Halden (Halden)
DPS Midt-F.m (Karasjok)

Veksth. Gaustad (Oslo)

Forvalterbolig Gaustad
(Oslo)

Drammen (Drammen)
Tønsberg (Tønsberg)
Ullvin (Oslo)
Ullevål, øk.bygn. (Oslo)
Dikemark (Asker)

Økonomibygninger/-miljø
Barnehjem

Askviknes (Os)

St. Olav, kantine (Trondh.)
Aker III (Oslo)

Faret (Skien)

PU-institusjon
Forskning/laboratoriebygg

Kirkenes (Sør-Varanger)
Kongsberg (Kongsberg)
Østmarka II (Trondheim)
Haukeland kantine (Bergen)

Valbrott (Drammen)
Gades institutt (Bergen)

Gjessings lab. Dikemark
(Asker)

Radiumhospitalet (Oslo)

Lab.bygn. Ullevål (Oslo)
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O ppfølging

av planen

Forvaltningsrutiner
Kulturminnevernet i spesialisthelsetjenesten er
krevende å forvalte fordi eiendommene som er
fredet eller vernet samtidig er i aktiv bruk for å løse
de oppgaver sektoren er satt til å ivareta. Utfordringsbildet er ganske komplekst når man på den
ene siden må drifte og utvikle eiendommene med
tanke på å ivareta oppgavene som påligger helsesektoren, samtidig som eiendommene skal forvaltes
slik at kulturminneverdiene disse representerer blir
ivaretatt på fullgod måte. Dette setter store krav til at
det utarbeides gode forvaltningsplaner som eiere og
forvaltere kan forholde seg til.
Kongelig resolusjon om forvaltning av statens
kulturhistoriske
eiendommer
forutsetter
at
eiendommene forvaltes slik at de arkitektoniske og
kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt og synliggjort.
Ansvaret for oppfølging av dette ligger hos det enkelte
foretak. Tiltak som går lenger enn vanlig vedlikehold
vil som hovedregel være søknadspliktige.
Hovedprinsippet for forvaltning av verneverdige
og fredete bygninger er å bevare så mye som mulig av
opprinnelige eller eldre deler. Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset
bygningens egenart og kulturhistoriske verdi. For
fredete bygninger er det ikke tillatt å gjøre endringer
som går lenger enn vanlig vedlikehold uten at det er
gitt dispensasjon iht. kulturminneloven.
Søknadsprosedyre og saksbehandlingsrutine
avhenger av vernestatus og hvilke rutiner som
etableres innenfor sektoren. Oppfølging av kgl.res. og
ansvar og rammer for forvaltning av kulturhistorisk
eiendom vil inngå i styringsdialogen mellom HOD og
helseforetakene.

Forvaltningsplaner
Det skal iht. kgl.res. utarbeides en forvaltningsplan
for hver enkelt av de kulturhistoriske eiendommene.
Det kan lages felles forvaltningsplan for grupper av
bygninger der disse inngår i en naturlig enhet.
Forvaltningsplanen skal gi en omtale av de prosedyrene og rutinene som gjelder for drift og vedlikehold
av den aktuelle bygningen, med naturlig tilhørende
uteområde. Forvaltningsplanen skal dessuten gi
en omtale av forhold som må tas hensyn til ved
gjennomføring av tiltak i sammenheng med rehabilitering og endring av bygningen. Den skal blant annet
inneholde en detaljert registrering og dokumentasjon
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Foto: Leif Maliks.

av hver enkelt bygning, foruten en omtale av når rett
kulturminnemyndighet skal kontaktes. Planen skal
utarbeides på grunnlag av de kulturminnefaglige
føringene som landsverneplanen gir for hver enkelt
eiendom eller bygning. I rettledningen til kgl.res.
finnes en sjekkliste som redegjør nærmere for hvilke
elementer som må være med i en forvaltningsplan.

Ansvarsfordeling og
saksbehandling
Riksantikvaren er statens faglige rådgiver i forvaltningen av kulturhistorisk eiendom og har sammen
med Helse- og omsorgsdepartementet som øverste
eier, et overordnet ansvar for oppfølging av landsverneplanen. For fredete bygninger (verneklasse 1) i
statlig eie er det Riksantikvaren som er forvaltningsmyndighet etter kulturminneloven. For andre verneverdige eiendommer (verneklasse 2) er det Helse- og
omsorgsdepartementet som øverste eier av helseforetakene som har ansvaret. For disse eiendommene
går styringen av vernet gjennom eierlinjen på vanlig
måte. Dessuten gjelder Plan- og bygningsloven og de
bestemmelser som fastsettes i tilknytning til reguleringen av den enkelte eiendom. Helseforetaket som
eier de vernede eiendommene har et direkte ansvar
for å forvalte disse i samsvar med retningslinjene for
forvaltning av kulturhistoriske verdier.

Noter
1 Det er en viss variasjon i hvordan inndelingen i kompleks
og bygning er definert. Noen institusjoner er definert som
ett kompleks selv om bygningene geografisk er lokalisert
ulike steder. Enkelte større bygninger er underdelt i flere
oppføringer, selv om bygningsmassen fysisk oppfattes som
ett bygg. Tallene ovenfor må leses med disse forbeholdene.

ISBN 978-82-431-1000-7
Artikkelen ble opprinnelig publisert i Rom for
helse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012).
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Om artiklene

Historiker Runar Jordåens “Helsebygg i Noreg
– ei historisk oversikt” er en generell historisk
framstilling om helse- og omsorg i Norge fra
middelalderen og fram til i dag. Han drøfter de
viktigste karakteristika ved omsorgs- og sykdomstiltak opp gjennom tiden, med særlig vekt på
hvordan institusjoner har oppstått og endret seg,
og hvordan dette peker fram mot dagens spesialiserte helsesektor. Artikkelen ble som nevnt
forfattet som en del av landsverneplanens forprosjekt og finnes her i en noe forkortet utgave.
Professor Rolf Grankvists artikkel “De
tidligmoderne helse- og sosialinstitusjonene
1700–1850” tar for seg de sentrale helse- og
sosialinstitusjonene i perioden 1700–1850. Han
tar utgangspunkt i Trondheim, en by som har
vært svært betydningsfull innen helse og omsorg
siden høymiddelalderen, og legger stor vekt på
den historiske utviklingen før 1700. Framstillingen vides ut geografisk med bruk av eksempler
fra andre deler av landet.
Kunsthistoriker og prosjektmedarbeider
Leif Anker behandler de somatiske anleggene
fra perioden 1830–2000 i artikkelen “Somatiske
sykehus i Norge ca. 1830–2000”. Han belyser
hvordan anleggene er planlagt og bygget ut iht.
skiftende idealer. Hovedvekten er lagt på perioden
1870–1980, dvs. fra bakteriologiens gjennom-
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brudd til avslutningen av den store sykehusutbyggingen som fulgte sykehusloven fra 1969.
Kunsthistoriker og prosjektmedarbeider Leif
Maliks tar i artikkelen “Anlegg for adspredelse og
kontroll – fra den norske psykiatriens bygningshistorie” for seg psykiatriens bygningsmessige
utvikling. Han beskriver de hendelser og sterke
personligheter som sammen førte til opprettelsen
av Gaustad Asyl i 1855. Han viser også hvordan
skiftende menneskesyn og vitenskapelige teorier
har vært bestemmende for hvordan de senere
psykiatriske institusjoner har blitt formet.
Forfatter Halvor Fjermeros beskriver i
“Dugnadsåndens og tilfeldighetenes byggeskikk –
de psykisk utviklingshemmetes institusjoner i 100
år” hvordan omsorgen for de psykisk utviklingshemmete har endret seg i Norge, fra nær sagt
ingen offentlig innsats, via de store sentralinstitusjonene til det sterkt desentraliserte systemet
vi har i dag. Han benytter en rekke enkeltinstitusjoner til å vise hvordan institusjonsarkitekturen
har speilet menneskesyn og strømninger, og tar
spesielt for seg de bygningsmessige resultatene av
Landsplanen for åndssvakeomsorgen av 1952 og
fram til vår tid.
Professor Aina Schiøtz har forfattet “De
frivillige organisasjonene og helsebyggeriet i

Norge”. Artikkelen vier innsatsen til “to av de
store” – Norske Kvinners Sanitetsforening og
Nasjonalforeningen for folkehelsen – spesiell
oppmerksomhet, men tegner også et mer generelt
riss av de frivillige foreningers og organisasjonenes bidrag til nasjonens helsebyggeri. Hun er
også opptatt av foreningenes forhold til myndighetene, og viser hvordan deres virksomhet har
endret karakter gjennom vekslende politiske og
samfunnsmessige regimer.

stalter, klinikker, alkoholiker- og tilsynshjem mv.
for å tegne opp et bilde av behandlingsstedenes
betydning for sektorens virksomhet. Sektoren
har helt fra starten bestått av et mylder av institusjoner, med ulike grunnsyn og behandlingsformer, og artikkelen viser hvilke oppfatninger
aktørene – staten inkludert – har tilkjennegitt helt
fra starten i 1880-årene til ut i 1990-årene. Artikkelen omtaler også de bygningsmessige særtrekk
innen området.

“Habilitering, rehabilitering og opptrening”
av forfatter Bjørn Lobben beskriver hovedtrekkene i den medisinske behandling av fysisk
funksjonshemmete fra rundt år 1900 og fram til
i dag, med ekstra vekt på behandlingen av poliomyelitt-skadde. Artikkelen viser de frivillige
organisasjonenes sterke engasjement og innsats,
og hvordan grensesnittet mot det offentlige har
influert deres virksomhet. Lobben skriver om
vanføreklinikkene, kurbadene og kysthospitalene,
og viser betydningsfulle enkeltinstitusjoner som
blant annet Kronprinsesse Märthas institutt,
Sophies Minde, Sunnaas sykehus og Østlandske
vanførelags anlegg på Ottestad.

Tittelen på førsteamanuensis Ingebjørg
Hages artikkel “Helseinstitusjoner i Nord-Norge
– «trekt opp av havet»” henspiller på at landsdelen på 1800-tallet fikk sin sykehusstruktur på
bakgrunn av fiskerivirksomheten. Nord-Norge
har en særpreget historie, og artikkelen tar for seg
etablering av de spesielle fiskerisykehusene og
sykestuene, den tar opp konsekvensene av krigsherjingene og belyser det sterke lokale initiativ
– og statens tidvis meget aktive rolle. Avslutningsvis drøftes den sterke sentraliseringen innen
helseomsorgen i nord.

Historiker Olav Hamrans artikkel “Noen
linjer innenfor kurbehandlingen av alkoholister
i Norge” drøfter spesielt behandling av alkoholikere. Han omtaler en rekke avvenningsan-

Dr.art. Svein Carstens skriver om
“Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet” og
beskriver hvilke faktorer som har vært drivere i og
hatt konsekvenser for helsesektoren og helsebyggeriet, så som politiske strømninger, eierstruktur,
økonomi og forvaltning.
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