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V,år leder:

Et nyttig jubileum

Michael2004; 1:34
,A¡et 2003 ble helsevesenets jubileumsår og utstillingwindu.

Doktor Villads Nielsen (ca. 1564-1616) kunne neppe ane at hans ut-
nevnelse til stadslege, dvs. offentlig betalt lege i Bergen i 1603 skulle bli
feiret så ettertrykkelig fire hundre år senere. så var det da heller ikke hans
pe¡son som ble feiret. Jubileet ha¡dlet om at det offendige etter hvert tok
over mer og mer av ansvarer for befolkningens helse, ve og vel. Og i 2003
hadde denne markeringen en underrone - se hva samfunnet har gjort for at
vi skal te vare på hverandre, alt dette må vi også ta vare på!

I dette nummeret av Micbaelkan man lese den offisielle rapporren om
hva som har foregått i jubileumsåret. Og det er mye. Nesten i hver krok av
Norge har det væÍt et eller annet arrangement som har sett på helsespørs-
mål i historisk lys og ått fram nødvendigheren av å ha tidsaspektet i min-
net når man drøfter medisin, helse og helsevesen. Dessuten er sammen-
hengen mellom levekå¡ og helse belyst i rikr monn, forhåpentligvis til
ettertanke og overføring fra fortid til framtid.

Men medisinsk historie er ikke bare å se seg et øyeblikk tilbake over
skulderen, fange noen glimt som blir stående som pokaler på hyllen eller
festes som engrammer i hjernen fø¡ man fo¡tsetter som før. Medisinsk
historie er et fag som trekker tidligere tiders erfaringer om medisin, helse og
helsevesen ut fra fortiden, viser dem fram og spør hvavi kan lære. Dette fag
ha¡ uten wil profitert på jubileumsfeiringene i 2003. Et to binds historie-
verk på høyt faglig nivå om det offentlige helsevesen er blitt produsert. Ved
IJniversitetet i Bergen er det blitt oppreter er nytt professorat i faget medi-
sinsk historie - riktignok ba¡e en halv stilling i første omgang, men der
regner vi med at universitetet forstår sirt ansvar og uwider stillingen raskest
mulig. Ved Universitetet i Oslo ble det også opprerrer er nyrr professorat i
medisinsk historie som en stfking av mlljøet som allerede er der.

Ta¡ken om et nasjonalt medisinsk museum fikk også en løsning i2003,
om enn neppe optimal. Norsk Teknisk Museum ble gitt ansvar for ätavare
på medisinhistoriske samlinger i offentlig eie og kunne derved åpne utstilling
beregnet på museets primære måIgruppe, skoleelever. Arbeidet for å opprerre
et nasjonalt musellm som tar seg av de øvrige oppgavene, spesielt hva algår
historisk kompetansebygging, dokumentasjon og formidling for fagfolk
innen helseutdanning og helsevesen, går' imidlenid ufortrødent videre.
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Det er ingen wil om ar det store engasjemenrer for medisin og helse i his-
torien gjenno m 2003 har vært til stor inspirasjon for mange som ikke tidli-
gere hadde tenkt påhvorviktige slike forhold harvært, f,, ela. for uwiklingen
i norske lokalmiljøer. For faget medisinsk historie kan imidlertid dette også

være en utfordring - å ka¡alisere de mange nye interesserte inn på fruktbare
problemstillinger og å veilede dem til å belyse disse på egner faglig nivå, hvil-
ket oftest vil si å gå i dybden. Tusen blomster har blomstret og det er bra, men
det kan hende at litt mer felles veiledning på forhand også hadde vænbra.

Hva så med helsejubileets andre agenda, den som gikk ut over det medi-
sinhistoriske, nemlig å styrke det offentlige helsearbeider, spesielr den fore-
byggende medisin? Jubileet for det offentlige helsevesenet har hatt en vink-
ling mot offendige helsefremmende tiltak, men kanskje spesielt mor hva
man selv kan gjøre for å ta vare på helse og trivsel. Presentasjonene har ofte
vært vellykkede nok, men det gjenstår å se hvordan effekten har vært pä
individuell atferd. Om jubileet ga noen påvisbar helsegevinst, blir en vans-
kelig oppgave å dokumentere.

Dessuten er det spørsmål som jubileet bare i liten grad har trukket fram
og drøftet systematisk i sine presenrasjoner, nemlig hva endringer av indi-
videts og samfunnets ønsker og behov har berydd over tid. Jubileet lot i stor
grad muligheten gå fra seg til å synliggjøre samfunnsmedisinens og vel-
ferdsstatens nye kår og de konsekvenser nye betingelser i vår tid kan å,
både på gruppenivå og for enkeltmenneskene i Norge. Faktisk kan massiv
satsing på individuell, forebyggende helseatferd avlede oppmerksomheten
fra overordnede forhold som trenger slik oppmerksomhet.

Helsens relasjon til andre verdier er et gjennomgående tema i medisin-
historien. Det er som regel i holdningene, dvs. i tanker og verdiaweininger
som ligger forut for handlinger og tiltak ar man finner de historiske år-
sakene til endringer, ikke i handlingene og tiltakene selv. Dette gjelder sær-

lig for et område som helse, der så mye er både subjektivt og verdiladet.
Slike momenter burde kommet bedre fram.

Effekten av jubileumsåret 2003 vil først vise seg i ettertid. Det kan
hende at feiringens mangfoldighet har etterlan er noe uklart bilde av hva
samfunnsmedisinsk arbeid er, hvor dets potensiale ligger og hvordan an-
svaret for folkehelsen best bør'fordeles i samfunnet.

Spå skal man ikke gØrc, mert man må kunne tillate seg å ha noen syns-
ptrnkter på effekten av hva man opplevde i ciet jtibileumsmerrede âret 2003
og i rnåneclene etterpå. Trolig vil en slik konklusjon bli ar hva resultarer an-

gãt, vat satsingen på meclisinsk historie rner vellykket enn sarsingen på å

s ryrke clet offen tlige helsevesenet o g samfi-rnnsmeclisinen.

Øiuind Ln;se¡t.
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4ùD-ânsjubileet for det offentlige lege-
vesen og helsevesen i Norge i åi 2003.
Sluttrapport ved styringsgruppen
Michael2004; 1:5-l l2
I bind I av bokverket <Det offendige helsevesen i Norge 400 åro ha¡ forfat-
teren, Ole Georg Moseng, påpekt at det ikke er riktig at den bevillingen lege
villads Nielsen fikk i juli 1603 som ordinarius medicus i Bergen er historisk
korrekt tidspunkt fo¡ srarten på et offentlig helsevesen i Norge. Flere leger
med universitetsutdannelse hadde hatt kongebrev før villads Nielsen for å
drive legepraftsis i Norge. Denne legen var heller ikke embetsma¡n.

På denne bakgrunn er der noe tilfeldig at vi her i landet har markert et
40O-årsjubileum for vårt offentlige helsevesen ifuet2003. Det kunne med
god grunn vært et slikt jubileum noen år tidligere. På den annen side er det
så enorme forskjeller på det norske samfunnet på 1500- og 1600 tallet og i
dag at det byr på store problemer å benytte begrepet nDet offentlige helse-
vesen)' eller mer avgrenset, oDet offendige legevesen) om noen instans eller
institusjon så langt tilbake. Dersom en hadde valgt etablering av de første
institusjoner som tok hånd om syke og skrøpelige personer, de første hos-
pitaler, kunne vi for lengst hatt 600-årsjubileum. Og det er nærmere 700 är
siden kong Håkon Magnusson hadde en personlig lege.

Ikke desto mindre bestemte helseministerGudmund Hernes segi1997
for å satse på et 40O-årsjubileum i2003 på grunnlag av den kongelige be-
villing fra christian rv til villads Nielsen. Forslaget om å markere et 400-
årsjubileum i 2003 ble fremsatt i et skriv datert 9. januar 1996 fra davæ-
rende S.lkeslege i Hordaland, Svein Hindal. Han skrev likelydende til
statsråden og helsedirektør Anne Alvik. I skrivet ble det også pekt på en del
forhold som detvar aktuelt å arbeide med dersom staten ville følge opp for-
slaget. Ett av forslagene var ar staten skulle engasjere faghistorikere til å
sk'ive et historisk verk. sosial- og helsedeparrementet nedsatte i augusr
1996 en mindre arbeidsgruppe på tre personer for å ut¡ede spørsmålet om
jubileumsmarkeringer i 2003. Gruppen besto av rådgiver Christian
Solberg, Sosial- og helsedeparremenret, rådgiver Per \Øium, Statens helse-
tilsyn, og fylkeslege i Hordaland, Svein Hindal (leder).

Arbeidsgruppen la frem forslag til målsettinger for det videre arbeid.
Blant annet ble det foreslåtr ni punkrer vedrørende innholdet i markeri'g-
ene. Gruppen gikk inn på organiseringen av a¡beidet og de vurder.re
økonomiske forhold. Arbeiclsgruppen la stor vekt på betydningen a\¡ er
sama¡beid med Norges Forskningsråcl om utgivelse av e¡ hisrorisk velk"
Innstillingen ble avgitt rii statsråcl Hernes i juni 1997 .
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Styringsgruppen ble oppnevnt av samme departement i juni 1998.
Gruppen ha¡ vært meget stabil, og det har bare vært én endring i sammen-
setningen i løpet av de fem og et halw år den var i virksomhet. De fleste

medlemmene har skiftet arbeidssted i disse årene, men har likevel vært vil-
lige til å fortsette i gruppen. For samtlige har dette engasjementet kommet
i tillegg til ordinært arbeid.

I denne sluttrapporten har vi lagt vekt pä, â fã besk¡evet de ulike akti-
yiteter og dltak som etter hvert ble resultatet av a¡beid initiert av styrings-
gruppen og andre. Vi har lagt meget stor vekt på at markeringene av 400 ãn

med offentlig helsetjeneste i Norge måtte sees i sammenheng med innsat-
sen til frivillige organisasjoner. Dessuten har vi lagt avgjørendevekt på at
dette ikke skulle være et jubileum for sentrale helsemyndighete¡. MåIset-
tingene har blant annet tett sikte på markeringer over hele landet, i alle

fylker og flest mulig kommuner.
For å nå de mange og til dels krevende målsettingene har det væft helr

essensielt å etablere et nettverk, med mange typer instanser og institusjo-
ner, ofFendige og private. Ulike samfunnssektorer har vært involvert, slike
som helsetjenesten, kultursektoren, skolesektoren, høgskolene og univer-
sitetene. I 16 av landets fylker fikk vi etable¡t fylkeskomiteer. lJten dette
omfattende kontaktnettet med utallige engasjerte og inspirerte medarbei-
dere ville det aldri blitt noe jubileumsår med den betydelige bredde i ar¡an-

gementer, markeringer og tiltak som vi nå kan se tilbake på. Vi mener dess-

uten at jubileet ha¡ bidratt til viktig forskning, bokutgivelser og annen ny
litteratur, og muligens større engasjement enn noensinne når det gjelder
medisinsk historie og folkehelsespørsmål innen kultursektoren. Yi føIer
også at jubileet har ytt sine bidrag til den dagsaktuelle debatt om viktige
saksforhold og prioriteringer innen helsesektoren. I tillegg har vi inntrykk
av at mange forhold knyttet til jubileumsåret har medvirket til engasjement
og økt bevissthet om forebyggende helsearbeid. Jubileet har i ulike sam-

menhenger virket som en inspirator for engasjerte helsearbeidere og andre
med interesse for folkehelsespørsmåI.

Det understrekes at oppgaven for styringsgrlrppen primært har vært å

sette fokus på historien til helsevesenet og helsetjenester utenfor institu-
sjon, og på folkehelsespørsmåI. Selv ikke hele det spektret er godt nok ivare-
tatt. Spesialisthelsetjenesten og helseinstitusjoner har vært perifere i for-
bindelse med dette jubileet. Det er avgrensninger som har skjedd i dialogen
med de sentrale helsemyndigheter, og da særlig Helsedepartemenrer.

Til slutt vil vi understreke at markeringer i jubileumsåret, inklusive
utgivelse av et stØr¡e bokverk og mange viktige urstillinger, filmmaterieli
m.v. ikke ville vært reaiiserbarc uten bidrag og velvilje fi'a først og fremst
Helsedepartementet og andre sentrale helsemyndigheter.
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Oppnevning av st¡ningsgruppe

Sosial- og helsedepartemenrer oppneynte i juni 1998 en styringsgruppe
som fikk i mandat å legge frem forslag til aktiviteter og budsjett m.v. i for-
bindelse med 4OO-årsjubileet for det offentlige legevesen og helsevesen i
Norge i âr 2003. Gruppen fikk blant enner ansyer for at det ble gitt ut et
historisk verk.

Følgende medlemmer ble oppnwnt:
D iuisj onsdire htør Suein Hin dal, HauÞeland Sy k ebus, (eder)
Senion,åàgiuer Per V/iam, Statens lteketibyn, (nestleder)

Redaktør Magne Nylenna, Den norsþe lægeforening

Aad.dir. Reidar Sþilbrei, Sosial- og helsedepartementet
Helsesjef El/rn skj eruen, Barurn þomrnarue, repr. Kommunenes sennølforbund
Professor Gannar Tellnes, (Jniuersitetet i Oslo, repr. uniuersitetene
Rådgiuer Anne Gro Amland, Kirþe-, utdannings- og fors hningsdzparternentet

(til mørs 2003)
AudelingsdirektørAniøA. Aadknd, sosial- og behedireÞroratet (fra mars 200j)

Førstekonsulent Grethe-synøve Nipe, Helseavdelingen i sosial- og helse-
departementer, var sekrerær for styringsgruppen frem til mars 2001. Fra
april 2001 ble oppgaven overrat av prosjektmedarbeider Laila Liseth,
Fylkeslegen i Ho¡daland.
Mandat:
1. Legge frem forslag til aktiviteter og budsjett for det enkelte år, samt

økonomiplaner
2. Stå ansvarlig for disponering av de årlige statlige bevilgninger i forbin-

delse med jubileet
3. Sørge for årlige regnskap for midler disponert av styringsgruppen
4. Etablere de undergrupper som anses nØdvendig og hensiktsmessig for

organisering og planlegging av aktivitetene på sentralt hold
5. Inngå avtale med samarbeidsparrnere på vegne av Sraten
6. Bid¡a til etablering av fylkeskomireer og å samarbeide med disse.

Informasjon og koordinering av innsatsen i de enkelte fylker er viktig
7. Ha erìsvar for at det blir utgitr et historisk verk om det offendige helse-

vesens historie i folkehelseperspektrv
Utarbeide årsrapport innen 1. mars clet påfølgende år
Sørge for tilretteleggingen av særlige markeringer på nasjonalt nivå
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Målseffinger for arbeidet

Mye av sryringsgruppens arbeid i 1999 d¡eide seg om et måldokument for
prosjektet. Endelig versjon av måldokumentet ble vedtatt av styringsgrup-
pet26. november 1999.

Hovedmål:
. Øke kunnskapen og forståelsm for verdien av forebyggende helsea¡beid

og det offentlige helsevesen
. Sørge for verdiç markeringer av 400-års jubileum
. Bidra til å styrke faget medisinsk historie i Norge

Delmål:
. Utgivelse av et vitenskapelig medisinsk-historisk verk som dekker

perioden ca år 1600 dl 2000
. Stimulere til at det blir uta¡beidet undervisningsmateriell til bruk i

grunnskolen, videregående skoler og for høgskoler og universiteter
. Stimulere til forskning og forskningsrelatert virksomhet i medisinsk

histo¡ie og forebyggende helse¿ubeid ved u¡iversiteter og høgskoler
. Stimulere til lokalhistorisk interesse for medisin og folkehelsea¡beid
. Bidra til at medisinsk historie og forebyggende helsearbeid integreres i

museenes dokumentasjon, forskning og formidling
. Stimulere bibliotekene til informasjon om folkehelsespørsmål og

offentlig helsearbeid
. Sama¡beide med det planlagte nasjonale medisinske museer om en

jubileumsutstilling
. Utgi en bok som belyser viktige temaff av be-rydning for samfunnet,

helsetjenesten og det forebyggende helsearbeid i å¡ene fremover
. Medvirke til at PostenAB utgir jubileumsfrimerker iàr20ù3
. Stimulere til lokale markeringer og sørge for nasjonale jubileums-

arrangementer i2003
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Organisering og møtevirksomhet

Styringsgruppens møtevirlsomhet:
Styringsgruppen har hatt jevnlig kontakt med oppdragsgiveren (Sosial- og

helsedepartementet) (fra 01.01.02 Helsedepartementet). Representanter

for styringsgruppen har hatt flere møter med helseministrene Gudmund

Hernes, Tore Tønne og DagÊnn Høybråten (i begge hans perioder). I til-
legg til at avdelingsdirektør Reidar Skilbrei var medlem i styringsgruppen,

har gruppen hatt planleggingsmøter med elspedisjonssjefAndreas Disen i
helsetjenesteavdelingen og ekspedisj onssjef Jon-Olav Aspås i folkehelse-

avdelingen. Fra sistnevnte avdeling har også rådgiver Vigdis Rønning vært

en sentral diskusjonspartner. StyringsgruPpen har fra 2002 hatt tett kon-

takt med departementets Presse- og informasjonsavdeling, i hovedsak

representert ved seniorrådgiver Brit Bod Baardsen.

Møter i 1998
Det ble holdt fem møter i 1998, gruppens første møtevaÍ i juni 1998. Det

ble også holdt et miniseminar om høsten, der professor Øivind Larsen og

cand.philol. Aina Schiøtz var innledere.

Møter i 1999
Styringsgruppen hadde 5 mører i 1999,3 i første halvår og2 om høsten' I
tillegg ble det avholdt et 2-dagers seminar i mai for planlegging av det his-

toriske bokverket.

Møter i 2000
Styringsgruppen hadde fire møter. I et møte i mai i Bergen hadde man bl.a.

kontakt med representanter for lJniversitetet i Bergen'

Møter i 2001
styringsgruppen hadde fire ordinære møter i 2001 . I tillegg hadde deler av

gruppen et ekstra møte vedrørende bokutgivelsen. Det ble også avholdt to

møter med ledelsen for Den norske kulturminnedagen. I noen av mØtene

deltok representanter for SHD, Statens helsetilsyn og Fylkeslegen i Horda-

lancl. Alle $4keskomiteene mØtte sryrìngsgruppen.
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Ptogramkomité for jubileumskonferansen
Hø¡ten 2000 hadde styringsgruppen i samarbeid med Sosial- og helse-

departementet uta¡beidet et skissert opplegg for en internasjonal f"Sk""-
fetanse med foreslåtte datoer 16. og 17 . juni2003. En egen ptogramkomité
ble opprettet i november 2000 og hadde sitt konstituerende møte i januar

200 1. Leder og nesdeder ble valgt.

Programkomiteen har bestått av:
Divisjonsdircktø¡ Svein Hindal (leder), Haukeland Sfrehus

Sjefhelsesøster Margaret Torbjørnsen (nesdeder), Bergen kommune

Fylkeslege Geir Sr¡e¡re Braut, Sutens helsetilsyn

Profesoor Olav Helge Førde, U¡rive¡sitetet i T¡omsø
Prdfessor IngerJohanle Pettersen, Høgskolen i Bodø

Ambassadør Ha¡ald Siem, Helsedepartementet

Seniorrådgiver Jens Ragnar Eskerud, Helsedepattemenrct (fta november 2001)

(Iitlene gjelder de stillingene medlemmene hadde høsten 2000).

Programkomiteen hadde fire møter i 2001, ue rnøter i2002 og tre møter i
førsæ halvåi 2003, hvorav to telefonmøter.



Samordningsgruppe for marlre-
ringer i Bergen 14.-17. j*i2003



Fra oppstarten av arbeidet i styringsgruppa i juni 1998 og frem til april

2001 fungerte førstekonsulent Grethe-Synøve Nipe i Helsedepartementet

som sekretær for gruppa. Korrespondânsen utenom møæinnkallinger og

refe¡ater ble iva¡etatt av lederen og andre medlemmer i styringsgruppa. Et-

te¡ å ha laget hovedskisser for aktiviteter i jubileumsåret, så styringsgruppa

behovfor å styrke planleggingsarbeidet frem motjubileumså¡etved åå an-

sen en medarbeider som kunne bistå gruppen sorn ç¡labehandler. SpCIielt

viktigvar det å å et bindeledd til det arbeid som man ønsket i $'lkene med

planlegging av lokale tiltak og markeringer. Gjennom et sama¡beid mellom

Sosial- og helsedepartementet' Statens helsailqm og Fylkeslegen i Horda-

land, ble det i november 2000 udyst et engasjement som prosjektmeda¡-

beider for jubileumsarbeidet. Stillingen ble lagt til fylkesleçkontoret i
Hordaland. I¿ila Liseth ble tilsatt og tiltrådte 1. april 2001' Hun arbeidet

i 100 oó stilling frem t o.m. 15. januar 2004. Oppgavene var blant annet å

være sekretær for styringsgruppen, kontaktperson og kootdinator for de

øvrigefylkewise komiteene, deltagelse i planlegging og gjennomføring av

jubileumskonferansen, samt å være kontaktperson og pådriver for lokale

markeringer ellers i landet. Hun bisto også i det lokale jubileumsarbeidet

som sekretær for fylkeskomiteen i Hordaland. I tillegg kom informasjons-

arbeid knynet til jubileet, som for eksempel etablering og drift av egne web-

sider for jubileet, produksjon av diverse informasjonsmate¡iell og samer'

beid med informasjonsmedarbeidere i samarbeidende instanser.

Fylkeslegekontor€t i Hordaland h".l"g, forholdene meget godt til rette for

arbeidet med jubileumsprosjektet, og støtt€t prosjektmedarbeider og leder

for styringsgruppen på en utmerket måte.



Samarbeidet med ftlkesnivå
Fylkeskomiteer

I desember 2001 ble det holdt et dagsseminar for representanter for
fylkeskomiteene/ $'lkene på Garderm oen. r 2002 ble det holdt tilsvarende
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jubileumsåret. Gjennom korrespondanse og telefon har styringsgrupPen

holdt kontakt med fylkeskomiteene og lokale er.aîgØren. Planlagte akti-
viteter og markeringer er meldt inn og registrert på jubileets websider (se

vedlegget).

Andre samarbeidspartnere
Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn, ved daværende helsedirektør Anne Alvik, ha¡ vært en

positiv samarbeidspartner i planleggingen av jubileet helt fra oppstarten i
1996. Rådgiver Per'Wium va¡ medlem i arbeidsgrupPen som la grunnlag

for styringsgruppen fru 1998. Både Anne Alvik og nåværende helsedirektør

Lars E. Ha¡ssen har gitt anledning til informasjon om jubileet på møter for

S'lkeslegene m.v. En del sentrale medarbeidere i Statens helsetilsyn har også

bidratt aktivt på ulike arenaer i jubileumssammenheng. Den positive hold-
ningen fra Helsetilsynet har uwilsomt også betydd atskilling for engasje-

mentet på S'lkesnivå.

Sosial- og helsedirektoratet
Denne sentrale instansen ble etablert med oppstart 1. januar 2002. St'¡'
ringsgruppen var en pådriver for særskilte nasjonale satsinger innen folke-

helsearbeidet i jubileumsåret og i dialog med departement og direktorat om

innholdet i slike tiltak. Direktør Bjørn-Inge Larsen har stilt seg positiv til at

ressurser i direktoratet medvirket i forberedelser og gjennomføring av akti-
viteter i jubileumsåret. Direktoratet har væft representeft i sryringsgruppa

kontinuerlig fra etableringa i januar 2002.I forbindelse med jubileumsåret

har Sosial- og helsedirektoratet fokusert på folkehelsearbeidet i Norge.

Helsetjenesten, nærmiI'1øet og grunnskolen er tre arenaer som er løftet
frami2003. Dette er gjort gjennom lcvartalsvise satsinger.

I første kvartal sto helsetjenestene i fokus. Det ble arrangert f'lkesvise
konferanser i samarbeid med fylkeslegene i anledning 40O-årsjubileet, og

for å presentere den nye stortingsmeldingen om folkehelse. Gjennom

konferansene ønsket man äsynligglørepersonellets rolle i det forebyggende

helsearbeidet. Videre inneholdt konferansene et histo¡isk tilbakeblikk,
spesielt med utgangspunkt i det historiske bokverket.

Andre kvartal av jubileumsåret ble viet folkehelsearbeid i nærmiljøet. I
forbindelse med "A¡ena nærmiIlør, ble frivillige organisasjoner, frivillig-
hetssentraler og kommuner oppfordret til å igangsette lokale arrangemen-

ter og prosjekter og melde disse inn tii direktoratet i konkurranse om en

premie" I hvert S'lke plukket Sosial og helsedirektoratet Lrt ett fremticlsret-
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tet prosjekr som tar utgangspunkr i partnerskap mellom frivillig- og offent-
lig sektor med fokus på folkehelse. Disse prosjektene ble prem[rt m.d
10 000 kroner hver.

Tredje kvartal i jubileumsåret var viet skolen. Sosial- og helsedirektora-
tet gikk inn som samarbeidsparr til uGrunnskolens uko i 2003. Sentralt i
denne uken var fakrorer som kan bidra positiw for å fremme et godt psyko-
sosialt miljø, ikke minst a¡beid mot mobbing. Gjennom Grunnikolens uke
når man ca' 350 000 elever, foruten foreldre og andre foresatte og lærerne.

Det ble laget en aksjonspakke i tilknytning til grunnskor..r, ,rk i form
av en DVD som har fokus på fem sentrale satsingsområder: Tobakk, rus,
ernæring, psykisk helse og fi'sisk aktivitet. DVD-en inneholder også en
bolk hvor man fokuserer på rekruttering til helse- og sosialfaglig utdanning
i videregående skole. DVD-ene skal brukes i grunnskolen, ,p.ri.lt på ung-
domsskoletrinnet. Produksjonen av DVD-ene er er samarbeid mellom
Helsedepartemenret, sosial- og helsedirekroraret, Læringssenteret og er
produksjonsselskap.

Et annet forebyggende tiltak rettet mot ba¡n og unge kom i gang høsten
2003 ved er man srarrer utprøving av en norsk versjon 

".,, 
uBr-k.flo--o-

delleno i uwalgte fylker. I første omgang vektla man røyk- og rusfrihet, sun-
nere kosthold og økt f'sisk aktivitet. Modellen innebærer 

"i -".r gjennom
ulike tiltak og nye måter å organisere skolehverdagen på, tilrettelJiger slik
at de sunne valg blir de enkle valg. Det skal legges opp til r timãJ ¡irt
aktivitet per dag. Etter utprøving er det tenkt å t" d.tt. i bruk på bredere
basis fra høxen2004.

Kommunenes S entralforbund
Det ble innledet kontakt med Kommunenes Sent¡alforbund (KS) i l99g
da Ellen Skjerven ble oppnevnr som represenrant i sryringsgruppen.
styringsgruppen hadde møte med KS i mars z00o i den hensikt ä drøfte j
hvilken grad KS sentralt og eventuelt i det enkelte fylke ønsket å medvirke
til planJegging av ulike tiltak og arrangemenrer i jubireumsåret. KS ble
spurt om å oppfordre S'lkeslretsene og fylkeskommunene til representa-
sjon i fylkeskomireene for jubileumsarbeidet. på grunn av endringer i orga-
nisasjonen og skifte av kontaktperson senrraft, har ikke kontakten blitt helt
som ønsker. Et av sryringsgruppens tidlige forslag var ä fït til en form for
nfødselsdagsmarkeringu på en valgt darc i 2003. En eventuell slik marke-
ring i landets kommuner ville kunne bidra til synliggjøringav berydningen
av offentlig helsearbeid og ikke minst forebyggende helsearbeid. Et annet
moment var å kunne gi honnør til helsearbeidere i kommune'e som srår
sentralt i tradisjonelle offentlige heiseoppgaver inldusiv forebyggencle
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helsearbeid. Dette viktige a¡beidet er på mange måter mindre i fokus enn
tiltak som gå¡ på behandlingsmessige oppgaver i helsetjenesten. Innspillet
om en nasjonal markeringsdag ble imidlenid ikke firlg, opp.

Selv om det ikke ble noe av en felles ofødselsdagn og KS ikke var særlig
aktiv i starten av planleggingen, var det en lang rekke kommuner som
hadde omfattende feiring av jubileet. KS tilsl¡uev høsten 2000 sine fylkes-
avdelinger med oppfordring til å urnevne represenranrer i filkeskomiteene
og komme med innspill i forhold til en nasjonal markeringsdag i kommu-
nene. Våren 2001 sendte KS kopi av styringsgruppens sratusrapport for
2000 til alle fylkene. I tillegg til at KS ha¡ vært direkte representen i en del
fylkeskomiteer, har det fra KS sentralt vært deltagere på et par av samling-
ene for fylkeskomiteene m.fl.

Representanter for styringsgruppen og folkehelseavdelingen i Helse-
departementet hadde er nytt møte med KS-ledelsen i februa¡ 2003. I mars
2003 sendte helseminister Dagtnn Høybråten og Halvdan Skard, leder av
Kommunenes Sentralforbund, ut et felles brev til alle landets kommuner
og $'lkeskommr¡ner med orientering om jubileet. Det ble pekt på den vik-
tige rollen kommunene har i folkehelsearbeidet og berydningen av at alle
samfunnssektorer bidrar. Det ble oppfordret til å benytte jubileet til å ta del
i markeringer av historien og bruke kunnskapen om denne i videre innsars.

Bergen kommune
Tidtig i arbeidet ble Bergen foreslått som vertsby for de nasjonale marke-
ringar. Ordfører Anne-Grete Strøm-Erichsen ble tilskrevet i desember
1999 . I mars 2000 fikk man i stand er mØre med kommunaldirektør Arne
M. Landro. Det var ønskelig å få avklart om kommunen var innstilt på
samarbeid med både styringsgruppen og f'lkeskomiteen i Hordaland.
Bergen kommune stilte seg svært positiv til dette og utpekte en kontakt-
person. Bergen kommune har senere værr representerr i jubileumskomi-
teen for Hordaland (fylkestr<omité) og samoidningsgruppen for marke-
ringer i Bergen 14.-17. juni 2003. Bergen kommune var vertskap for
mottakelse i Håkonshallen søndag 15. juni 2003 forkonferansedeltagerne.
Kommunen var også vertskap for en lunsj for inviterte gjester \ørdag
t4.þni2003.

Helseforetakene
Helseforetakene ble tilsk¡ever i juni og clesernber 2002 og oppfordret til
deltagelse i markeringene av jubileet, for eksempel gjennom samarbeid
med Ê7Ìkeskorniteene. De ble også inviterr til jubileumskonferansen og
i^nsending av posters. Mange av heiseforerakene har vær'i involve't i lokale
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markeringer som utstillinger, foredrag, seminarer, omvisninger/vand-
ringer, Forskningsdagene, undervisning for skoleelever osv.

Noen å eksempler på helseforetakenes arrangemenrer:
En støme utstilling ble åpnet 4. juni 2003 i Rilahospitalets fellesarealer

(Glassgaten). Utstillingen <Historier om helse> har vært tilgjengelig for
publikum i sykehusets åpningstid og gitt pasienter, pårørende, ansatre og
andre smakebiter fra helsetjenestens historie fra gamle dager og inn i mor-
gendagens medisin. Haukela¡d lJniversitetssykehus laget også en ursdl-
ling, hvorav deler ble vist under jubileumskonferansen i Bergen. Sørlandet
sykehus HF har vært involvert i utstillinger både i Arendal og Kristiansand.
Sykehuset i A¡endal var også involvert i Kulturminnedagen. Radiumhospi-
talet åpnet allerede i2002 til sitt 70 årsjubileum et minimuseum errer fere
års planlegging og innsamling av ursryr og gamle dokumenter. Ved alle
store avdelinger av Sykehuset Østfold HF har fylkeskomiteens fotoutstil-
ling vært vist iløpet av årer, samtidig som det har vært arrangert åpne dager
og populærvitenskapelige foredrag. Ved Sykehuset Levanger ble det på
vâren 2003 vist en utstilling om polioepidemiens historie. A¡satte ved
helseforetakene har dessuten bidratt som foredragsholdere i en rekke andre
arrangementer.

Den norske kulturminnedagen
Sryringsgruppen hadde sitt første møte med representanrer for nasjonalko-
miteen for Den norske Kulturminnedagen 29.mai 2001. Hensikten med
møtet var gjensidig orientering om aktiviteter i 2003 og å finne mulige
felles interesser ved at Kulturminnedagen gjennom valg av tema for 2003
kunne fokusere på innsats innenfor helsetjenesten. Den nasjonale komi-
teen vedtok i august 2001 ä samarbeide med styringsgruppen ved å knytte
Kulturminnedagen 2003 til helsespørsmål og forebyggende helsearbeid.

Senere samme høst ble årets tema fastsatt: uVår medisinsþe þultararar.
Styringsgruppen samarbeidet med Kultu¡minnedagens sek¡etariat om er
temahefte gjennom et økonomisk tilskudd og innspill til tekst.

Norges forskningsråd
Styringsgruppen kontakter informasjonsdirektør i Norges forskningsråd i
september 2001. Det ble opprettet kontakt med sek¡etariat for Forsk-
ningsdagene. Første kontaktmøte ble holdt i mars 2002. Professor Gunnar
Tellnes deltok på møte med regionskontakter i november 2002 for å infor.-
mere og inspirere med hensyn rii å presentere mesr mulig forskning relaterr
til folkehelsen.
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Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og
kunnskapsbaserte institusjoner invireres til å vise fram sin virksomhet for
folk flest. Samarbeidet med styringsgruppen for jubileet resulterte i at
Forskningsdagene i 2003 for første gang hadde et tema: helse. Dette inspi-
rerte dl tittelen Çahten på et bedre liu, som ble valgt for å inkludere flest
mulig arrangører. En medieanalyse betegner remaer og riftelen som feng-
ende, publikumsvennlig, samlende og strategisk riktig valgt. Norges forsk-
ningsråd har i 2003 gitt bevilgninger dl er srørre samarbeidsprosjekt som
satser på helsehistorie. I denne gruppen inngår ansatre ved Unive¡sitetet i
Bergen og ansatte ved Rokkansenterer. Midlene gjør detblanr anner mulig
å etablere engasjementsstillinger.

Forsvaret
Forsvarets overkommando v/sanitetsstaben tok kontakt våren 2002 med
spørsmål om hvordan de kunne bidra til jubileet. Det ble holdt et kontakt-
møte i mai. Representanter for Forsvaret har også deltatt på seminarer for
fylkeskomiteer med mer. De hadde presentasjon av den militære helse-
historien i et eget arrengement på Hellerudsletta i september 2003 og
deltok med postere under jubileumskonferansen.

Frivillige organisasjoner
Organisasjonene er oppford¡et til deltagelse gjennom skriv og invitasjoner
til seminarer. Flere av dem har deltatt i arbeidet i fylkeskomireene, enren
ved direkte representasjon eller ved samarbeid om konkrete markeringer.
Norske Kvinners Sanitetsforening har værr spesielt akdv mange steder med
egne arrangementer og gjennom samarbeid med andre aktører.

Høsten 2003 6le det arrangert en konferanse med rcma uMøteplass

mellom forskningsmiljøer i Norge og jìiuillige orgønisasjone¡1. Detre var er

samarbeid mellom NKS i Møre og Romsdal, Høgskolen i Molde og den
lokale $'lkeskomiteen for Det offentlige helsevesen 400 fu. Der ble biogra-
fien om Korrido¡enes dronning, Fredrikke Marie Qvam, også presenrerr.
Hun stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening og gjorde den til en masse-

bevegelse som i praksis dikterte uwiklingen av norsk sosialpolitikk på en

rekke områder.

Norsk forening for samfunnshelse (NFSH) har i jubileumsårer arran-
gert flere werrfaglige seminaler og konferanser innen Public Health. 6.mai
ble det samirren med Det norske medicii-rske Selskab i Oslo avholdt et dags-

seninar rnecl dtrelen <lYrtiaitete¡t i folleehelseai'beidet og sanzfiutitsmedisinens

f'entid,,.
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Yrlresorganisasjoner
Organisasjonene er oppfordret til deltagelse gjennom sftriv og invitasjoner
til semina¡er. Den norske lægeforening hat vært represenreft i styrings-

Bruppen ved Magne Nylenna, redaktør for legeforeningens tidsslrift og
senere i perioden generalselretær i Den norske lægeforening. Bade Iæge-
foreningens tidsslirift og andre yrkesorganisasjoners utgivelser har bidratt
trl â,gjørejubileet og helsehistorien kjent. Blant a¡rnet utga Legeforening-
ens tidsskrift en egen artikkelsarnling om medisinsk historiske emner i
2000 som innledning til jubileumsarbeidet.

Yrkesorganisasjoner har også vært representert i mange av fylkeskomite-
ene og deltatt i lokale markeringer.



Kultursektoren -
Nasj onale kulturinstirusj oner

Kulturdepartemenrer ble tilskrevet i desember 1999 med orienrering om
jubileet og anmodning om er møt€. Møte med Kulturdepartementet ble
holdt 7. februar 2000. styringsgruppen fikk anbefalinger om hvilke kultur-
instanser som burde kontaktes.

styringsgruppen tok initiativ til å få gitt en orientering til fylkeskultur-
sjefene på en konferanse i Førde september 2000. Fylkeskultursjef ,4se
Klundelien ble, som kontaktperson for landets fylkeskultursjefer, tilskrevet
og anmodet om å orientere om jubileumsarbeidet og oppfordre til del-
tagelse.

I februa¡ 2000 ble direktør for Norsk museumsuwikling, Jon Birger
Østby, kontaktet. På samme tid ble Rilabibliotektjenesten, Statens biblio-
tektilsyn og Nasjonalbiblioteket kontaktet med tanke på sama¡beid og dia-
log om felles interesser i et jubileumsår og mulige tiltak. Dette ble frrlgt opp
med møter med alle fire instanser høsten 2000 for orientering om jubileet
og drøftng av mulige tiltak hvor disse statlige insranser kunne bidra med
informasjon m.v. i forhold til henholdwis museer og biblioteker.

Norsk museumsurvikling anbefalte kontakt med Kulturvernets felles-
organisasjon og Den norske kulturminnedagen med henblikk på tema for
kulturminnedagen som markeres hverr år i september. Direktør Østby la
frem saken for Kulturminnedagens komité og formidlet kontakt til
styringsgruppen. Et nyrr møre med Østby, nå leder for nyopprettede
ABM-uwikling, ble holdt i februar 2003.

I jvli 1999 ble leder for Norges Museumsforbund (,Agot Gammerwik)
kontaktet. Det ble gitt uttrykk for ar museene ville være inreresserr i deltag-
else i markeringer. Informasjon ble gitt muntlig og skriftlig for videre for-
midling til museene.

Museer og utsdllinger
Nasj onalt rnedisinsk museum
En arbeidsgruppe la i 1997 fram en utredning med fo'slag om et nasjonalt
medisinsk museum/norsk historisk museum. Gruppen foreslo en slik insti-
tusjon lagt til daværende Rikshospitaìet. sosial- og helsedeparremenrer opp-
nevnte i januar 1999 en arbeidsgruppe som arbeidet for å realisere et medi-
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sinsk historisk museum i en av Rikshospitalets bygninger etter at sykehuset

fyttet ut. Arbeidsgruppen ble ledet av ekspedisjonssjef Haakon Melsom.
Opprinnelig plan var at museet skulle ha sin første utstilling i 2003. Den var
planlagt som en jubileumsutstilling knyttet til 4O0-årsjubileet. Styrings-

gruppen fant det derfor naturligäfølge denne prosessen gjennom kontakt-
møter og en fæt kontaktperson i relasjon til arbeidsgruppen. Man så også for
seg at det nye museet ved det fraflyttede Rikshospitalet kunne ha en koordi-
nerende rolle i forhold til jubileumsarbeid i andre museer. Arbeidsgruppen
for nasjonalt medisinsk museum avla sin siste rapport i juni 1999. Stortinget
Ia føring om et nasjonalt museum i 2000, men fattet ikke budsjetwedtak.

Ved årsskiftet 20001200I syntes det ikke realistisk med en åpning av det
planlagte museet. Det va¡ ikke tilstrekkelig vilje hos den politiske ledelsen i
Helsedepartementet til å gå inn med tilstrekkelige økonomiske midler.
Styringsgruppen tok konsekvensen av denne uwiklingen og tok sikte på
særlige utstillinger i jubileumsåret ved en del andre museer.

Resultatet av den politiske prosessen ble at No¡sk Teknisk Museum
(NTM) ove¡tok forvaltningen av medisinsk-historiske samlinger i offentlig
eie av gjenstander, bøker og arkivmate¡iale. Vå¡en 2002 rck NTM seg av

bortimot 10 000 gjenstander fra en medisinsksamling fra Rikshospitalet.
Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum, hvis ledelse i hovedsak er

rek¡uttert blant interessenter bak utredningen av 1997, arbeider imidlertid
videre etter de opprinnelige planer, spesielt for å dekke de oppgaver som
ligger på siden av NTM's profil. Stiftelsen var blant annet hovedansvarlig
for utstillingen <Historier om /telse, på Rikshospitalet. Denne ble åpnet
4. juni 2003 av tidligere helseminister \Øerner Christie.

På Norsk Teknisk Museum ble det arrengert en ny medisinsk hovedut-
stilling: oSunru sjel i et sunt legeme. Nasjoruab medisirusþ mrßetlmr>. Hoved-
tema er folkeopplysning og folkesykdommer fra 1850 og frem til dagens

utfordringer med reservedelsmennesket, helse og livsstil. Utstillingen ble
åpnet 10. j:-:ni 2003 med blant annet åpningshilsninger av helseminister
Dagfinn Høybråten og styringsgruppens leder Svein Hindal. Utstillingen
utgør første byggetrinn for et nasjonalt medisinsk museum. Det er planer
for utbygging på til sammen 1200 kvm med medisinske utstillinger, som
vil bli en kombinasjon av museum og vitensenter. Som nasjonalt kunn-
skapssenter ønsker NTN4 å formiclle et helhetlig perspektiv på medisin og
helse. Gjennom en kombinasjon av museum og opplevelsessenter skal pub-
likum få kunnskap om menneskekroppen, Lrlike sykclommer og samfun-
nets håndtering av forebygging og behandling, og kjennskap til vikdge
henclelser i helsehistorien.
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Jubileumsutstillinger med særskilt støtte fra Helsedeparrementet
I samarbeid med fylkeskomiteene ble det lagt planer for særskilte jubi-
leumsutstillinger flere steder i landet. Fra styringsgruppens side ble det lagt
vekt på utstillinger som kunne ha betydning både i jubileumså¡et 2003 og
være tilgjengelig, for eksempel gjennom â være vandreutstilling, også i
2004. Detvar også viktig med prosjekter som på sikt kan bidra til et bedre
medisinsk museumstilbud i de ulike la¡dsdeler.

Representanter for søkerne ble innkalt dl er møre i Bergen 30.septem-
ber 2002 for en nærmere presentasjon av utstillingsprosjektene. Helsede-
partementet ga tilsagn om srøtre til de nedenfor nevnre prosjekter etter å ha
rädført seg med styringsgruppen.

Norsk Teknisk Museum
Blant prosjektene var en ny medisinsk hovedutstilling på Norsk Teknisk
Museum: <Sunn sjel i et sunt legeme. Nasjonah medisinsþ mt¿set/./n>.

Lepramuseet
Stiftelsen St. Jørgens hospital søkte i januar 2001 Sosial- og helsedeparte-
mentet om midler til en generell opprusting arr museer og til en spesiell
jubileumsutstilling. St. Jørgens Hospital ble oppretter îør I4l1 og var i
sammenhengende drift frem til 1946. I hovedsak har hospitalet fungert
som sykehus for spedalske, men stiftelsens virksomhet har også vært rerret
mot fattige, gamle, tuberkuløse og andre syke. Hospitalet er et unikt kul-
turminne og et monument over den norske kampen mot lepra og over
A¡mauer Hansens berømte oppdagelse av leprabasillen i Bergen i 1873.
Hospitalet har vært drevet som museum siden Lepramuseer åpnet i 1970.

Helsedepartementer bevilget i 2002 midler til delfinansiering av pro-
sjektene ved St. Jørgens hospital. Opprusting ble gjennomført og nyåpning
med jubileumsutstilling om smimsomme sykdommer sto klar til juni 2003.
Utstillingen <Her er smittsom syÞdom, viste hvordan et uwalg smirrsomme
sykdommer har påvirket uwiklingen av det offentlige helseapparatet.
Gjennom uwalgte tidsbilder fra de 400 årene presenterte utstillingen noen
veiskiller for det offentliges engasjement for befolkningens helse. utstil-
lingsåpningen inngikk i de nasjonale markeringene i Bergen i juni2003.

Tromsø Museum
Fylkeskomiteen i Troms søkte Helsedepartemenret om dlskr-rdd dl er ut-
sdllingsprosjekt ved Tromsø Museum, lJniversitetet i Tr.omsø. Formid-
lingsprosjekter <Gamtnel nødisjon - ny ruedisin, hadde til hensikt å

formidle naturgru'nlagets berydning for folkehelsen før, näog i f.emride'.
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I planene lå en vand¡eutstilling og to temahefter av museets populærviten-
skapelige tidsskrift Ottar. Prosjektet ble gjennomført med åpning av ursdl-
lingen <Kuaster 1t,å s,åreh> medio juni. Fra november 2003 har utstillingen
vært vist andre steder, blant a¡net i Stavanger og Oslo.

Sverresborg, Trøndelag folkemuseum
Fra S'lkeskomiteen i Sør-Trøndelag kom det en søknad om midler til
Midt-Norge prosjektet nSpyt ikke i trappen>, - en utstilling i samarbeid
med regionkomiteen i Midt-Norge og med Sverresborg, Trøndelag folke-
museum, som arrangør. Utstillingen forteller om kampen mot de smitt-
somme sykdommer. Spesielt tuberkulosehistorien fra Midt-Norge tj ener

som elsempel for å vise ulike side¡ ved uwiklingen av det forebyggende
helsevesen i regionen. Denne historien er et godt eksempel på bredden i
arbeidet for å bedre folkehelsen. Illustrasjoner fra andre verdensdeler viser
dagens situasjon i fattigere la¡d. Utstillingen sto på Sverresborg fra rnai til
september og har siden vært benyttet som vandreutstilling.

Utstillingsl øyp e i Bergen

Jubileumskomiteen for Hordaland søkte departementet om tilskudd til en

utstillingsløype i Bergen i tidsrommet juni - oktober 2003. Prosjektet
inneholdt en utstillingsserie med fem tema med tilhørende arrangemenrer
og andre supplerende tiltak. Et tilleggsprosjekt va¡ en bok som tok for seg

fere relevante tema enn de som ble presentert i egen utstilling. Prosjektet
presenterte fem tema på fem historiske steder i byen. Stedene, bygningene
og utstillingene var sammenbundet i en utstillingsløype gjennom senrrum
av byen. Hovedhensikten var å presentere det offentlige folkehelsearbeidet
gjennom Bergen bys innsats i fortid, nåtid og fremtid. Det innebærer fØrsr

og fremst å vise hvor viktig det brede offentlige engasjement i arbeidet var
for å hindre sykdom og fremme helse gjennom strukturelle tiltak innen
bla¡t annet offentlig omsorg, smittevern, næringsmiddelkontroll, vaksina-
sjon og skolemat. Utstillingen åpnet medio juni 2003 og inngikk i de

nasjonale markeringer av jubileet. Samtidig ble boken nBlen og Helseørbei-

den, gitt ut. Per januar 2004 er man i avslutningsfasen på produksjonen av

en nettbasert utgave av utstillingen.

Kvinnemuseet
Sentrale helsemyncligheter v/Sosiai- og helsedirekroratet mortok også

søknad fra Kvinnemuseet på Kongsvinger. tVluseet hadde utarbeidet en

prosjektplan i samarbeicl med Norske Kvinners Sanitersforening om r-rr-

stillingen nHuor¡lttn hør ui det i dag? - Kuinnerue i det ffintlige helseueseit
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gjennom 400 år, - som en markering av jubileet. Dette ble hovedutstil-

lingen i Kvinnemuseets sommerprogram 2003.

Andre jubileumsutstillinger
I Tromsø har Universitetsbiblioteket RMH og Høgskolen i Tromsø AFH
gitt to utstillinger om jordmoryrket:
nBøþer og tidsshrift i jordmorhanstens tjeneste> og

oHelftida Norduåg - distrihtsjordmor fra 1917-1965 i Grøtsand jordmor'
distriþt,

Meløy bygdemuseum, Nordland har marke¡t helsejubileet ved en utstilling
med helsehistoriske tema. oHelse og hygiene i Meløy 1850-190A, er i stor

grad basert på medisinalmeldinger fra distriktslegen for dette distriktet,
sarnt mer generell sykdoms-, helse-, klesvask- og hygienehistorie.

Orkla Indusûimuseum, Meldal kommune og Meldal videregående skole

henvendte seg til publikum generelt og elever i videregående skole spesielt

med sin utstilling "Wrhslegen, 
som åpnet midt i juni 2003.

Bryggens Museum i Bergen presenterte en utstilling fra mai til oktober om

helse i middelalderen: <Fattig gømmel og sykr.

I sommerhalvå'ret viste Sunnhordland Folkemuseum jubileumsutstillingen

nsjukd.om og helseuern i Sunnhordknd - Arbeidet mot sjahdomar sidan

mellomalderen til uår tid>.

I Agder-fylkene hadde man flere sykehusutstillinger. I Aust-Agder Museet

ble det laget en posterutstilling ved museet og senere i sykehuset: nGamle-

bygex historie- Sørlandets sykehus, Arendal, i døg. Utstillingen var et sem-

arbeid mellom Sørlandets Sykehus, Aust-Agder Museet og Høgskolen i
Agder. Sykehusmuseet på Sørlandet Sykehus, K¡istiansand, laget en

utstilling av medisinsk historisk utstyr fra sykehus. Utstillingen ble

Presentert i september.

Telemark Museum i Skien markerte helsejubileet med utstillingen nFrø

hirÞegårdsjord til tarzønfabriþþr. Urstlllingen fokuserer i første rektr<e på

forebyggende helsearbeid og de ulike måter som menneskene har besþttet
seg mot sykdom og søkt å skaffe seg god helse på gjennom tidene. Utstil-
lingen spenner over et stort spekter - fra folkelige tlosforestillinger dl
vitenskapsbasert kunnskap.
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<<På sltoret au Drammen - Folþehelsearbeid i fortid og n,åtid>. Denne utstil-
lingen ved Drammens Museum ble en delutstilling i museer.

Gamle Hvam museum i Nes i Akershus: utstilling om sanitets-
foreningens virke gjennom 1900-tallet. <Fra arbeid i det stille - til bamp om
þuinners tid>. rJtstillingen firlgte historien til Norske Kvinners sanitets-
forening gjennom kampen mot tuberkulosen, urdannelse av sykepleiere og
opplysningsarbeid om helse og kosthold.

<<Historier orn helsø, i Rilahospitalet. En utstilling i Rikshospitalets felles
arealer (Glassgaten) ga pasienter, pårørende, ensete og rndr. smakebiter
fra helsetjenestens historie fra gamle dager og inn i morgendagens medisin.
utstillingen ãrynet 4. juni 2003 i Rikshospitalet og var tilgjengelig for
publikum i sykehusets åpningstid. senere vil utstillingen bli vist på 

".rdr.arenaer.

På den internasjonale helsedagen 7. april2003, ogsom en del av oslo
kommunes markering av nDen offentlige Helsetjenesten 400 är - 2003r,,
åpnet oslo Byarkiv utstillingen <Helse for de mangô). utstillingen om
hygiene/helsestell i oslo ble vist i byarkivets lesesal og på arkivets nãttside¡.

En fotoutstilling om helsehistorien i Østfold har vandrer til alle kommuner
i fylket og blant annet blitt vist på museer og offentlige møteplasser.

For øvrig ha¡ det vært jubileumsarrangemente¡ ved flere av de permanente
utstillinger i museer og medisinsk-historiske samlinger.

Arkiver
styringsgruppen ble kontaktet av Riksarkivet medio november 2o02.Man
diskuterte å bruke helsehistoriske dokumenter i de månedlige presenta-
sjonene 'Månedens dokument' på Riksarkivets nettsider. Det ble også tatt
opp tema for Arkivenes dag B. november 2003, noe som kort tid seÃre ble
besluttet å knytte til helsejubileet. A¡kivene inneholder srore mengder
dokumenter og bilder fravär helsehistorie.

under rema <Beuar meg uel! - Kilder ti/ urir helsehistorie> bre mye spen-
nende arkivmateriale vist for publikum både ved Riksarkivet, Stats-
arkivene, flere $'lkesarkiv etc. På Riksarkivets hjemmesider er det i ettertid
lagt ut det som var fremme på *tstilling i Riksarkivet på Arkive'es dag i
november. Nerrplesenrasjonen av dette omfattende materialet vil nå bii et
permanenr rilbud.

I clesembel 2003 ble Riksarkivers tidsskrift Ar-kivmagasine¡ roraft vier
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helsehistorie. Riksarkivet viste til at de i protokollserien Norske registre har
kongebrevet av 3. juli 1603 til Villads Nielsen, som danner utgangspunkt
for jubileet. Det ble i januar 2003 igangsatt et arbeid for å gjøre dette

dokumentet tilgjengelig for publikum. I tillegg til at Rilsarkivet ville
benytte brevet i ulike sammenhenger selv, fikk styringsgruppen bruke pent
trykte kopier av brevet bla¡t annet under åpningsmarkeringen av jubileet
4. mars2003.

Oslo Byarkiv arrangerte 7. april 2003 flr'erdens helsedag) seminaret
uHelsefor de mange, knyttet til presentasjonen av den nye læreboken i sam-

funnsmedisin og åpningen av utsdllingen med samme tittel i Byarkivets

lesesal. Utstillingen var en presentasjon av Oslo kommunes folkehelse-

arbeid.

Bibliotek
Bibliotek over hele landet har vært gode og tilgjengelige arenaer for utstil-
linger, temadager, foredrag, teaterforestillinger, Forskningsdagene, Kultur-
minnedagen, Arkivdagen osv. De har dessuten vært kilder til helsehistorie

for auangwer og publikum. Bibliotekene har også kunnet bidra i utarbei-
delse av indeks over lokalhistorisk helselitteratur. Ikke bare bøker har vært

vist frem. Ett av mange elsempler på bruk av bibliotekene, var fotoutstil-
lingen Ksant og asunø i Arendal bibliotek. Utstillingen var et resultat av en

fotokonkurranse for elever i ungdomsskolen, som gjennom deltagelse i
konkurransen fikk gitt sitt syn på temeet helse og sunnhet. Et stort antall av

bildene som var sendt inn til konkurransen ble stilt ut i Arendal bibliotek.
Bildene ble ogsåvist i en multimedieframvisning, og de beste ble premiert.
I forbindelse med utstillingsåpningen ble det arrangert en helsehistorisk

vandring i byen med biblioteket som endestasjon. Både kommunale biblio-
tek, høyskolebibliotek og universitetsbibliotek har vært involvert i jubile-
umsaffangementer. Et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket ved Uni-
versitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø AFH resulterte i to utstillinger
om jordmortjenesten (se ovenfor).

Utdanningssektoren
Utdannings- og forskningsdepartementet
I november 1999 hadde representariter for styringsgruppen et møte med

statssekretær Marit Totland i Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-

mentet (KUF). Det ble orientert om jubileumsarbeidet så langt og hvorclan

man så for seg organisering av arbeidet i fylkene. I møtet ble det pekt på to

ulike muligheter for skoleverket. Jubileet ville kunne bidra i å realisere
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Styringsgruppen så det også naturlig at departementet ville bidra tir ut-
a¡beidelse av undervisningsmateriell til bruk i grunnskolen ogvideregående
skole¡. Det historiske bokverket ville utgjøre en naturlig kilde for slikt
materiell, som fortrinnwis burde foreligge ved jubileumsårers srarr. Det var
ønsket at man fikk til et engasjement i både grunnskole, videregående skole
og universiteter/høyskoler i jubileumsåret, med økt oppmerlaomhet på
folkehelsespørsmåI og forebyggende innsats i den forbindelse. Både i juli
2000 og i juni 2001 sendte KUF er brev til utdanningsdirektørene med
orientering om jubileumsarbeidet så langt.

Gjennom kontakten i 1999 og 2000 med Kirke-, utdannings, og forsk-
ningsdepartementet ble det avklarr at departementet ikke kunne ta noe
initiativ til utarbeiding av forsknings- eller undewisningsmateriell knptet
opp til folkehelsearbeid og jubileet. Det var heller ikke mulig å å til noe
slikt samarbeid med daværende Nasjonalt læremiddelsenter, med mindre
styringsgruppa eller andre hadde særskilte økonomiske midler til tiltaket.

Det har ellers vært et kontinuerlig sa-marbeid ved at rådgiver Anne Gro
Amlund ha¡ vært medlem i sryringsgruppen frem til februar 2003.

Videregående skole og grunnskolen
Fylkeskomiteene har blitt oppfordret til å vende seg mot elever både i
videregående skoler og grunnskolen. Mange utstillinger og andre arrange-
menter har vært tilgjengelig for skoleelever og i noen tilfelle¡ direkte til-
passet denne målgruppen. Flere fylkeskomiteer har laget arrangemenrer og
konkurranser for skoleelever. I tillegg har mange arrangemenrer under
Kulturminnedagen og Forskningsdagene en spesiell appell til unge.

I Nordland henvendte man seg til skolene i juni2002 med en konkur-
ranse for grunnskolens 5-7 klasse og 8-10 klasse om forebyggende helsear-
beid. Målsettingen for konkurransen var å øke elevenes kunnskaper om
folkehelsespørsmål og medisinsk historie. Fylkeslegen i Nordland presen-
terte en del prosjektideer som klassene kunne jobbe med gjennom skoleåret
200212003. r mai 2003 ble en vinner kåret og premiert med et tilskudd på
7000 kroner til klassekassen.

Fylkeskomiteen i Norcl-Trøndelag hadde også konkurranse for grunn-
skolen. 2.000 elever ble invitert ril å peke på h'a som må g1øres for ar vi skal
ha god helse i f¡amtìda. Det ble lover pengeplemie ¡ì1 vinneure og i tillegg
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fikk elevene framførc budskapet sitt for fylkespolitikere og andre under
høstens helsekonferanse.

I Oslo arra¡gerte kommunen fotoutstillingen oHelse, hltgiene og miljøo i
samarbeid med skoleeleve r fta 5 . klassetrinn. Et annet eksempel på involve-
ring av barn og unge lrar utstillingen nWrbslegen. Helse og uþkÞer i graue-
sørnfanneø ved Orkla industrimuseum. Der va¡ elever fra videregående
skole med på å utforme utstillingen (se ovenfor).

Det arrangement som samlet flest skoleelever på en garlg, var Norske
Kvinners Sanitetsforening sinJentekonferanse, der 3000 l4-ârige jenter fta
Oslo og Akershus ble invitert til en annerledes skoledag i Oslo Spektrum.
Målet medJentekonfera¡sen rrar økt offentlig fokus på unge kvinners hel-
hetlige helse, øke deltakernes bevissthet om seksualitet, rusmisbruk og
ftropp og samtidig å begeistre, motivere og inspirere deltakerne.

Sosial- og helsedirektoratets deltagelse i Grunnskoleuken 2003 har også

vært et viktig bidrag. Videre hadde direktoratet et samarbeid med Lærings-
senteret om en undervisningspakke med tema knyttet til Stortingsmelding
nr. 16, <Reseptfor et sunnere Norgø>.

Mye helsehistorisk materiale har gjennom året blitt presenrerr gjennom
bøker, hefter, internettsider og DVD, og kan egne seg godt som undervis-
ningsmateriale.

Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolesektoren har vært represenrerr i sryringsgruppen
ved professo¡ Gunnar Tellnes. Sektoren har også vær, ..pr.r.r.... I fylk r,
komiteer eller på annen mitevæ¡t sentral i planlegging av lokale eÍÍange-
menter,

I november 1999 møtte sryringsgruppen representanter for det medi-
sinske fakultet ved lJniversitetet i Oslo. Sryringsgruppen avholdt møte i
mai 2000 med representa-nter for Det medisinske og Det historisk-filoso-
fiske falultet ved Universitetet i Bergen. Det ble ytret ønske om seminarer
og forelesninger i jubileumsåret om temaer knyttet til folkehelsearbeid.
Dekanmøtet i medisin for alle universiterene ble informert i forkant både i
mai 200 1 og 2002 om jubileet med forslag til involvering fra fakultetenes
side. I juni 2002 skrev Gunnar Tellnes til fagmiljøene ved Universiteter og
høyskoler som denne sektorens representant i sryringsgruppen.

I desember 2002 tilskrev han rektorene ved de samme institusjoner og
oriente¡te om jubileet og ba om at informasjon ble spredt i aktuelle miljøer.
Brevet påpekte betydningen av ar de medisinske fakulterer og andre fag-
områder sørger for at relevanr forskning, r-rndervisning og formiclling korn-
mer på dagsorden. Det ble minnet om oppgaver som sekrorene kan biclra
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med, som å sørge for at forebyggende helsea¡beid og medisinsk historie in-
tegreres i museenes virl¡somhet innen dokumentas.jon, forskning og
formidling. Dessuten pekte brevet på behovet for ulike former for under-
visningsmateriell ikke ba¡e til bruk i universiteter og høyskoler, men også i
grunnskolen og videregående skoler. Jubileumsbokverket og andre utgi-
velser som følge av økt fokus på helsehistorien i jubileumsåret, vil kunne
være gode kilder for studentene.

Universiteter og høyskoler fikk tilsendt invitasjoner til jubileumskon-
fera¡sen og til å presentere posrers fra aktuelle fagfelt, og det kom ve¡difi¡lle
bidrag fra fere slike miljøer.
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Litteraturutgivelser m.v.

Jubileumsbokverk
Sosial- og helsedepartementer ba i august 1997 Norges forskningsråd om å

gi en vurdering av hvordan et oppdrag om utarbeidelse av et historisk verk
om det offentlige legevesens og helsevesens historie i perioden 1603 til
2003 best kunne utfø¡es.

En prosjektskisse ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

forsker Per Haave, UiO, Histo¡isk instirutt
professor Øivind La¡sen, UiO, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
stipendiatAina Schiøtz, UiO, Insritutt for allmenn- og samfunnsmedisin
professorAnne Lise Seip, UiO, Histo¡isk instirutt

Prosjektskissen ble levert i oktober sarnme høst. Den inneholdt anbe-
falinger mht organisering av arbeidet, faglig innhold, tilknytning til fag-
miljø, omfang, tidsbruþ publisering og budsjett.

På et planleggingsseminar i oktober 1998 ble rarnmene for bokverket
drøftet. Samtidig diskuterte man organisering av bokprosjektet. I oktober
1998 ble det utlyst engasjementsstillinger for redaktør og medforfatter(e)
for det historiske verket. Styringsgruppen fikk i oppdrag å velge ur hvem
som skulle ff oppdraget. Styringsgruppen henvendte seg til historiske insti-
tutter ved de norske universitetene, faghistoriske miljøer ved høyskoler og
faghistorikere. Søknadsfristen ble satt til 15. november. 20 søkere meldte
seg. Sosial- og helsedepartementet forhandlet med og inngikk en kontrakt
med Universitetet i Oslo om oppdraget for perioden 1. mai 1999 tll
30. juni 2002. Redaktør, cand.philol. Aina Schiøtz tiltrådte sin engasje-
mentstilling l.mai 1999. Medforfatter cand.philol. Ole Georg Moseng
startet sitt arbeid i august 1999. De Êkk ansvar for hvert sitt bind av det
offentlige helsevesens historie i Norge ca. 1603-1985. Ole Georg Mosengs
manus skulle dekke perioden 1603' ca.I860 ogAina Schiøtz fra ca.1860-
1985. Unive¡sitetet i Oslo påtok seg arbeidsgiveransvarer og forfatterne
fikk kontorplass ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Stipendiat
Maren Skaset ved Senter for helseadministrasjon, lJniversitetet i Oslo,
hadde ca tle måneclers engasjement i2002 for å utforme et sluttkapittel.

A¡beidet med bearbeiding og ferdigstilling av manus ble utlyst som
oppclrag i forlagsbransjen. Forhandlinger foregikk i regi av Sosial- og helse-
departementet i samråd med styringsgruppen som nedsarte en egen

arbeiclsgrr-ippe for formåle¡. Sentralt i dette arbeidet sto redaktør fuIagne

400-ÅRsJUBr-F-F.T FoR DLìt oFFF-NTt-tcE LEGEYLìsE)r oc uILsE\.'EsE¡] I NoRcE r,1 lì 1003



Nylenna som representerte styringsgruppen i flere relasjoner til bolcverket.
Universitetsforlaget ble valgt til samarbeidsparrner våren 2002. IJtgwel-
sesår ble i utgangspunktet satt til høsten 2002, da dette kunne ha betydning
for dem som skulle planlegge lokale og nasjonale markeringer, samr for
arbeidet med undervisningsmateriell til grunnskolen, videregående skoler
etc. Manuskriptene ble hovedsakelig levert i juli 2002. Etterarbeidet ble
noe mer tidk¡evende enn forutsatt, og utgivelsen kom først i mars 2003.
Mottakelsen av bokverket har vært svært god.

Andre bokprosjekter
Styringsgruppen hadde en tid planer om en bok om kunne belyse viktige
tema av betydning for samfunnet, helsetjenesren og det forebyggende
arbeidet i årene f¡emover. Hovedvekt i denne boken ville være folkehelse-
spørsmål inklusiv forebyggende helsearbeid, helseopplysning og priorite-
ringsspørsmåI. Boken skulle være fremtidsreret og skape debatt om den
offentlige helsetjenestens fremtid sett fra ulike aktørers synspunkt. Sty-
ringsgruppen besluttet i samarbeid med programkomiteen at en konfe-
ranserapport fra jubileumskonfera¡se ville kunne dekke mange av de på-
tenkte tema og at det derfor ikke var aktuelt å gjennomføre en bokutgivelse
nummer to. Til det kom at arbeidet med et slikt tiltak ble for tidkrevende.
Konferanserapporten fra jubileumskonferansen ble trykket som bok og ut-
gitt i november 2003.

Utgivelsen av den nye læreboken i samfunnsmedisin, Helse for de

rna.nge, ble også lagt ril jubileumsåret. Boken er en utgivelse som forlaget
Gyldendal Akademiske markerre jubileumsåret med og den beskriver da-
gens og fremtidens samfunnsmedisin i vid forstand. Boken kom på ny.året
2003 og ca 40 forfattere fra norske samfunnsmedisinske mi\øer har bidratt
til bokprosjektet. Boken dekker aktuelle undervisningsremaer på området
ved norske universiteter og høyskoler. Hovedmålgruppe er praktisk arbei-
dende samfunnsmedisinere og andre innen offentlig helsearbeid og helse-
forvaltning.

Som det fremgår av oversikten er det også utgitt mange andre bøker i
jubileumsåret.

Publikasjoner
Det er kommet mye lirteratur i løper av 2003, og til clels også før jubi-
leumsåret, og knyttet opp tiljubileer på ulike måter. Vi har ikke fullsren-
dig oversikt over alt som er publisert. Det ville blitt en sror oppgave å ûnne
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Kulturminnedagen 2OO3: V,år medisinsþe þuburant. lJtgitt av Den norske kultu¡minne-
dagen i samarbeid med styringsgruppen for 400-årsjubileet/Helsedepartementer.

Utstillingskataloger
St. Jørgens Hospital. Lepramuseet St. Jørgens Hospital, 2003.Katilogril ny hoved-
umtilling.

Her er srnittsorn syhdorn!Veiskillzrfor offentlig helsearbeid gjennom 400 år.Leptamrseet
St. Jørgens Hos pital,2003. Katalog til jubileumsutstilling.

Her er smitßorn rykdom!Et undervisningsopplegg fra Lepramuseer St. Jørgens Hospital.
2003.

Fattig, garnmel ogslk.Bryggens Museum, Bergen, 2003. ISBN: 8290289-812.

Splt ikÞe i trappen. Den ofentlige helsetjenesten 400 år - Mi.dt-Norges uandreutstilling.
Ressurshefte. Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, 2003.

Jubileumsfrimerker
Den forberedende arbeidsgruppen rok en første kontakt med Posren Norge
allerede i 1997.I september 1999 sendte styringsgruppen sin formelle hen-
vendelse med spørsmål om utgivelse av jubileumsfrimerker knyttet til hel-
sejubileet. Forslaget ble lagt frem for Programuwalger for nye frimerker i
februar 2002 og vedtatt realisert i mai 2003. Som felles tiltak mellom
Posten, Bergen kommune, Helsedepartemenrer og styringsgruppen ble det
arrengert en pressekonferanse og lansering av frimerkene22. maí2003 pä
Solheimsviken helsestasjon i Bergen.

Mlmtbrev med jubileumsmedalje
I forbindelse med 400-årsjubileet for den offendige helsetjenesten har Sam-
lerhuset AS gitt ut et myntbrev til frimerke og mynrsamlere og andre inrer-
essert€. Samlerhuset er offisiell distributør for statlige mynwerk i mange
land, blant annet for Den Kongelige Mynt på Kongsberg.

Myntbrevet bærer de to offìsielle jubileumsfrimerkene fra Posten og en
sølvmedalje med motiv fra en helsestasjon. Myntbrevet er utgitt og stemp-
let på frimerkenes utgivelsesdag. Opplaget består av 9.000 individuelt
nummererte eksemplarer.

Audiovisuelle produksj oner
Fylkeskomiteen i Akershus var allerede på et tidlig tidspunkt sværr aktiv i
si-ne planer for jubileumsmarkeringer, mecl fylkeslege A¡ders Smith i spis-

sen. Biant de foreslåtte tiltak var en lysbildeserie om folkehelsespørsmål og
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en videorproduksjon om helsehistorie og folkehelsea¡beid. Det ble søkt til
Helsedepartementet om delfinansiering av er filmprosjekt blant annet byg-
get på materialet i jubileumsbokverket. Lysbildeserien ble underveis til en
DVD som ble produsert i sarria¡beid med Studio Regin AS og lansert i
januar 2004. Den i'nneholdt blant annet filmklipp, rekster, intervjuer og
billedmateriale.

Filmprosjektet resultene i ro progremmer som ble kjøpt inn for sending
i NRK1 22. og 23. desembe ¡ 2003. Programmenes tittel er u400 år þr
bedre hehø. Første program er er historisk tilbakeblikk, mens andre pro-
gr:rm tar for seg udordringene i folkehelsea¡beidet i f¡emtiden. Program-
mene sendes i reprise pïnyãaet2004.

Aviser og tidssk:rifter
Redaksjonerfor fagtidsslrifter ble tilsk¡evet med generelt informasjonsbrev
i februa¡ 2002 og mat 2002. Konfera¡rseinformasjon ble også sendt ved to
anledninger. Medlemmer fra sq'ringsgruppen, samordningsgruppen og
programkomiteen har dessuten informen direkte til enkeltmedie¡ både
nyhetsmedier og fagblader. Blant annet resulterte dette i en kronikl¡serie i
Bergens Tidende i 2003. Konfera¡sen ble vå¡en 2003 annonsert i noen fag-
tidsskrifter.

Styringsgruppen samarbeidet med Helsedepartemenrers presse- og
informasjonsavdeling ved de anledninger de¡ det var aktuelt med presse-

meldinger og mû konkret oppfølging av og tilretteleggrng fo¡ media i for-
bindelse med arrangementer. Ved frimerkelanseringen ble det også sam-
a¡beidet med informasjonsmedarbeidere i Posten Norge og Bergen
kommune.

Styringsgruppen har samlet en del klipp fra ulike medier. Disse blir
arkive¡t hos Helsedepartemenrer. Fylkeskomiteen er også ved et par anled-
ninger anmodet om å send.e inn klipp fra lokale medier. Kun ganske få
bidrag er kommet inn.
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Milep æler i jubileumsåret

Statsministerens nyaårstale 1. januar 2003
Statsminister Kjell Magne Bondevik omtalte jubileet på denne måte i sin
nyttårstale:
nFor 400 år siden fikk to leger i Bergen penger fra Kongens kasse for å holde seg i byen og
kurere syke. Vi regner det som starten på det organisefte helse-Norge. Dette 400-års jubi-
leum skal vi markere i det nye året gjennom en videre satsing i helsesektoren, spesielt i psy-
kiatrien.

Og vi vil gjøre det ved et løft for bed¡e folkehelse. Tidligere slet vi oss til sykdom og død. I
dag spiser og sitter vi oss til dårlig helse og for tidlig død. Mangelen på $'sisk aktiviret kan
bli framtidas store helseproblem. Regjeringen legger derfor på nyåret fram en storrings-
melding med forslag til hvordan folkehelsa kan bedres.

Vi vil forebygge mer for å kunne reparere mindre. Derfor vil vi gi legene mulighet til å sk¡ive
ut en såkalt ngrønn resepÞ. Dette betyr at man kan å resept for et treningsopplegg isteden-
fo¡ medisine¡ slik det er prøvd ut i noen kommuner. Legene kan foreskrive $æisk aktivitet,
nå¡ dette er faglig tilrådelig. Vi vil invitere blant annet idretts- og friluftsorgarisasjoner i en
bred allianse fo¡ å bedre livwilkår og folkehelse.o

Lansering av folkehels emeldingen
10. januar 2003
Styringsgruppen har sett sitt arbeid for økt fokus på folkehelsearbeid i
sammenheng med og tilpasset til de øvrige satsinger fra sentrale helsemyn-
digheter. I forbindelse med helseministerens presentasjon av Stortingsmel-
ding nr. 16: <Resept for et sannere Norga, 10. januar i Oslo ble det også

nevnt at 2003 var et jubileumsår for det offentlige helsearbeidet.

Åpning av jubileumsåret 4. mars 2003
Med Helsedepartementet som vertskap var det offisielle avspark for jubileet
4. mars 2003 i Nationaltheatret. Involverte på sentralt og fylkesnivå ble

invitert sammen med andre sentrale samarbeidspartnere og media. Bergen

Byspill satte det hele i en historisk remme med et historisk spill og g1øgIe-

rier ved ankomsten. Vel inne i teatret ble nærmere 100 gjester mottatt av

verter og vertinner i bekledning fra nær og lern fortid, som delte ut kopier
av kongebrevet av 1603.

Programmet startet med en kort filmflemvisning i form av en tidskaval-
kade ove-,- folkets helsetilstand og viktige fremskritt gjennom c{e 400 årene.
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Helseminister Dagfinn Høybråten ga ogsä et tilbakeblikk på den norske
helsehistorien og skisserte hva som er utfordringene framover. Temaet ble
fulgt opp av direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektorarer, som
skisserte en aksjonsplan for folkehelsen i jubileumsåret. Historiker og
redaktør av jubileumsbokverket, Aina S chiøtz, ga smakebiter fra bokverket.
Et par andre glimt fra norsk helsehistorie ble gitt av tidligere distriktslege
Henning Aanes som beslrev hverdagen og helsetjenesrene under Lofotfis-
ket i tidligere tider. Deretter ble museenes satsing i jubileumsåret og de
største jubileumsutstillingene presenrerr: Nasjonalt medisinsk museum i
Norsk Teknisk Museum, Trøndelag Folkemuseum, Kvinnemuseet,
Tromsø Museum, Lepramuseer og Løypeutstillingen i Bergen. Deler av u-
tstillingen fra Norsk Teknisk Museum ble vist i foajeen.

Utgivelse av bolcve rket 25 . mars 2003
Bokverket 

"Det ffintlige belseuesen i Norge 400 ån> ble lansert for innbudte
gjester og presse i Legenes hus, Oslo 25. mars 2003. Helseminister Dagfinn
Høybråten innledet presentasjonen fulgt av korte smakebiter fra de to
bøkene ved forfatterne.

Bind 1, Ansuaretfor undersåttenes heke 1603-1850, er fortellingen om
hvordan folkets helsevilkår langsomt ble det ofÊentliges ensver. Der er skre-
vet av histo¡iker Ole Georg Moseng. Bind 2, Folþets belse - landets styrke
1850-2003, er slrevet av historiker Aina Schiøtz og omhandler en periode
med enorm yekst, fra et beskjedenr sunnhersvesen og frem til dagens

ressurskrevende, individfokuserte og kompliserte helsetjenesre. Pr. medio
januar 2004var det solgt ca. 1200 bøker av hvert bind.

Utgivelse av jubileumsfrirnerker 22. mai 2003
Frimerkene ble lansert i en pressekonfe¡anse på Solheimsviken helsestasjon
i Bergen. I tillegg til et kort historisk spill ble det holdt innlegg av blant
annet statssekretær Kristin Ravnanger, Helsedepartemenret, og direktør
Halvor Fasting i Postens frimerketjeneste. Blant tilhørerne var både presse-
folk, inviterte gjester og nybakte møclre rned sine spedbarn.

Frimerket til krcner 5,50 (Norge) har et opplag på 600.000, og viser
lagarbeidet som skal til for å urfØre en krevencle hjerteoperasjon. Motiver er
heirtet fi'a clet nye Rikshospitalet, fotograf er Scanpix lTerjeBendiksby. Fr.i-
merket til kroner 7,00 (Norden) utgis i en million eksemplarer. Azloriver er.

fra Cslo l(ommunale helsestasjor-r i Ar-endalsgaten 3, i nor.ember 1945. På,

begge flimerkene ei'cler en liren vignett i sølv soirr.¡iser l¡loclornlø,a cg
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nervesystem slik det ble oppfattet på 1500-tallet. Kunstner er Sverre
Morken.

Åpning av utstilling på Rikshospitalet
4. juni2003
Tidligere helseminister \Øerner Christie äpnet 4. juni 2003 utstillingen
nHistorier om helse, i Rikshospitalets glassgare, arrangert av Stiftelsen
Nasjonalt Medisinsk Museum i samarbeid med blant andre Det norske
medisinske Selskab.

Åpning av utstilling i Norsk Teknisk Museum
10. juni 2003
Helseminister Dagfinn Høybråten åpnet tirsdag 10. juni 2003 utstillingen
<Sarun sjel i et sunt legeme> på Norsk Teknisk Museum. Utstillingen mar-
kerte etableringen av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk
Museum.

Utstillingen handler om helse og samfunn fra 1850 til2000 og rar opp
temaer som smittsomme sykdommer fra kolera til SARS, tuberkulose,
polio, vitenskapelige og tekniske framskritt, psykiatri, folkehelsearbeid og
helsepolitikk.

Europarådskonferanse for helseministre i Oslo
I2.-l3.juni 2003
Konferansen nHeahll Dignit! and Human Rights, ble lagt til Norge i jubi-
leumsåret. Europarådets 41 medlemsland ble invitert til konferansen i
Bergen allerede i juni 2001. Det skjedde i form av en DVD-film om kon-
feransen pä møte i Helsekomiteen i Strasbourg. Til tross for at alle helse,
ministrene i tillegg fikk separat invitasjon, kom ingen ministere til Bergen,
men noen fra embetsverket møtte. Det norske helsejubileet ble omtalt av
helseminister Dagfinn Fløybútten under konferansen i Oslo.
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Jubileumskonferanse og
andre begivenheter

Nasjonale markeringer L4.-15. juni 2003
De nasjonale markeringer inklusive jubileumskonferansen ble konsentrert
rundt perioden 14.-17. juni i Bergen. Samordningsgruppen bisto styrings-
gruppen i planlegging og koordinering av de ulike programposrer. Fra et
tettpakket program nevnes :

Lørdag 14. juni 2003
kl. 10.30 r4.pning av nye utstillinger i St. Jørgens Hospital v/statsminister Kjell Magne

Bondevik
kl. 12.00 Ä.pningav Utstillingsløypen, Gamle Rådhusv/helseminister Dagfinn Høybråten
kl. 13.00 Særskilt omvisning i St. Jørgen Hospital for deltagere på internasjonal konferanse

for infeiajonsmedisinere, med generaldirekrø¡ Gro Harlem Brundtland, \ØHO,
som æfesgrest

kl. 13.30 Bergen kommunes lunsj for inviterte gjester
kl. 17.00 Jubileumshø¡idelighet i SAS-hotellet
kl. 20.00 Festmiddag i Håkonsha.llen med Hans Majestet Kong Harald dl stede

Søndag 15.juni2003
kl. 10.00 Gudstjeneste i St. Jørgen kirke
kl. 1 1.00 Åpning av nye lokaler for Institutt for samfunnsmedisin og Medisinsk fødsels-

register i Pleiestiftelsen i Kalfarveien 3l
kl. 13.00 Markering av Griegs 160. fødselsdag. Konsert og foredrag på Troldhaugen
kl. 15.00 EUPFIA-worlahop (The European Public Health fusociation) og utstillings,

besøkpå Bryggens Museum. Semina¡ets rirelver <The Fanre ofPublic Health in
Europe,,

H. 17.30 Ucdeling av Kongens fortjenstmedalje i gull til fr/keslege IGistian Hagestad
kl. 19.00 Bergen kommunes mottakelse fo¡ konfera¡sedeltagerne i Håkonshallen
kL.20.30 Sammenkomst for foredragsholdere og inviterre gjester i Schøtstuene

Søndag 1 5. j uni 2003 tiI rìrsdag 77 . |uní 2003

Jubileumshøytidelighet o g festmiddag.

'f,werdige 
Hakonshallen var arena for jubileets festmiddag lørdag14. jrni

2003. Et faglig program i forkant av middagen ble holdt i Radisson SAS

Royal Hotel på Bryggen. Helsedepartemenrer var vertskap for arrange-
mentet. Styringsgruppen og samordningsgruppen bisto med praktisk til-
rettelegging og forslag til program, representasjon og invitasjoner.
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Invitasjoner var sendt til Kongehuset, Stortinget, Regjeringsmedlem-

mer, sentrale myndigheter, universiteter og høyskoler, de regionale helse-

foretak, Forsvaret, frivillige organisasjoner, yrkesorganisasjoner, fylkes-

representanter, samt noen individuelle invitasjoner. Hvert f'lke var
representert med personer som har, eller har hatt, sterk tilknytning til oÊ
fendig helsearbeid eller forebyggende arbeid av betydning for folkehelsen,

personer som ha¡ hatt meget sentral funksjon når det gjelder utdanning av

helsepersonell eller i frivillige organisasjoner. Ca280 gjester inklusive Hans
Majestet Kong Harald V deltok under middagen.

Programmet på SAS hotellet inneholdt foruten kunstneriske innslag,

foredrag ved prof. dr. med. Claus Ola Solberg, redaktør dr. philos Aina
Schiøtz og tidligere regiondirektør i'V7HO/Europa, Jo Asvall. Hilsener i
anledning jubileet ble fremført av representa¡ter fra utdanningssektoren,

frivillige organisasj oner o g yrkesorganisasj oner.

Bergen Byspill opptrådte i flere sentrale byrom med historiske spill i
løpet av formiddagen. Om kvelden dannet de fortropp med sine gjøglerier
for festdeltagerne på spaserturen mellom SAS-hotellet og Håkonshallen.

Jubileumskonferansen 1 5.-17 . juni 2003
En viktig markering av den offentlige helsetjenestens 40O-årsjubileum i
året som gikk, var den internasjonale jubileumskonferans en <400 years ønd
tbe way fonaard, som hadde ambisjoner om å bli en skueplass mot fremti-
den - med 400 års erfaring i ryggen. Nærmere 400 deltagere var samlet i
Grieghallen i Bergen med samfunnsmedisinske spørsmål og folkehelsear-

beid i Norden og Europa i fokus. Det ble anledning til kunnskap og reflek-
sjon om utfordringer i framtiden for helsetjenesten, om helsepersonellets

rolle og om de behov og lrav som framtidige brukere vil representere.

Det kom færre utenlandske gjester enn forventet, 37 inklusiv foredrags-

holdere. Man kan kun spekulere i om dette delvis kan sþldes den urolige
internasjonale situasjonen med utbrudd av SARS og lrak-krigen. En del

personer i målgruppen for deltagelse vil trolig ha.vært opptatt på hjemme-
bane med beredskapsarbeid i tillegg til at det rådet en del usikkerhet i for-
bindelse med internasj onal reisevirksomhet.

Den norske helsetjenestens historie ble belyst og markert på mange

ulike vis i jubileumsåret. Konferansen derimot var ikke i særlig grad tilbake-
skuende. Ut fi'a dagens situasjon belyste anerkjente foredragsholdere for-
holcl som har innvirk¡ing på helsen, hva som er udorclringene i nåtid og

fiamtid for en ofFentlig helsetjeneste og hva helsetjenesten beryr-for folke-
helsen.
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Helseminister Dagfinn Høybråten åpnet konferansen med en presenre-
sjon av 4OO-årsjubileet og regjeringens satsinger for folkehelsen. Generaldi-
rektør i verdens Helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, holdt et in-
spirerende innledningsforedrag der hun fremmet sine visjoner og
formaninger om 'The way forward'. Dette var er av de sisre offìsielle fore-
drag Brundtland hadde som leder i verdens Helseorganisasjon. Andre
gode foredragsholdere fulgte etter med et bredt spekter av problemstil-
linger omkring folkehelse - fra helserisiko via helsepolitikk og helseadmi-
nistrasjon til påvirkning fra markedskrefter og media, og endelig til pasien-
ten som kunde.

En konferanserapporr i bokform ble ferdigstilt i november. Den ble
sendt til alle deltagere og foredragsholdere samt til S'lkeslegene, helsefore-
tak, yrkesorganisasjoner, universitete¡ og høyskoler. Flere eksemplarer kan
Íås ved henvendelse til Fylkesmannen i Hordaland, helseavdelingen.

som et tilbud til konferansedeltagerne samarbeidet programkomiteen
med Det Norske svalbardakademi om et satellittsymposium på svalbard i
dagene 19.-22.juni. Det var bare noen ff deltagere.

fnternasjonal medisinsk historisk konferanse
i Oslo 4.-7 . septemb er 2003
Konferansen nHeølth between the priuate and the pubtic - shifiing approacheo,
samlet ca 170 deltagere fra nærmere 30 land. Hovedansvarlig var the Euro,
pean Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) i
samarbeid med Det norske medicinske selskab, Norsk forening for sam-
funnshelse, Nordisk Medisinsk Historisk Forening og med fagmiljøetved
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Kulturminnedage n L4. sepremb er 200i
under årets tema uvår med.isinsþe þulturøru, besøkte ca 15 000 personer de
746 enkeltanangemenrene spredt over hele landet. Gamle sykehusbyg-
ninger, sanatorier, helsestasjoner, utsryrssamlinger, doktorbåter, jor.dmor-
skyss, sykebiler og andre kulturminner var blant det som ble vist frem og
orntalt for publikum under alrangeffrentene. ìVlange kommunel benytter
anleclningen tii å fremheve der offe'tlige helsea'beidet og enkeltpersoner.
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Forskningsdagene 19.-28. septemb er 2003
<<Jakten på et bedre liu> inspirerte mange forskningsinstitusjoner til å pre-
sentere sitt forskningsarbeid under festivaluken i september. Festivalen
samlet 180 arrangører med hele 1000 arrangementer. Forslaget til tema ble
benyttet av mange arraîgøÍer. I 2002 hadde man ca 150 helserelaterte ar-
rangementer, mens man i 2003 hadde over 300. Både medisinskhistorie og
samfunnsmedisin va¡ tema fo¡ de mange innlegg under Forskningsdagene.
De samme tema ble også presentert i utstillinger og andre tiltak iløpet av
festivalen.

Grunnskoleuken, vke 45 2003
Med slagordet nlrcgeru utenfor! > gikk den årlige Grunnskolens ul<e av stabe-

len 3.J . november 2003. Grunnskolens uke satte trivsel og psykisk helse i
fokus som del av et felles løft for å oppnå et læringsmiljø uten mobbing.
Forslag til aktiviteter ble sendt ut til alle grunnskoler. Historien ble flettet
inn. I Grunnskolens uke ble også undervisningspakke n <,Var din egen helse-

rninisten> lansert.

Arkivenes dag 8. november 2003
I-ørdag8. november holdt alle institusjonene i Akiwerket åpent hus og til-
bød foredrag, utstillinger, omvisning med mer. Dette foregikk både i Riks-
arkivet og Statsarkivene i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Sta-

vanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Mange andre offentlige arkiver
deltok også med helsehistoriske tema i denne årlige utadrettede marke-
ringen.

Dokumentarprogrammer i NRK1
22. og23. desember 2003
Like før jul sendte NRK1 to dokumenrerprogrammer kn¡tet til 400-års-
jubileet. Programmene fikk tittelen <400 årþr bedre helsa,. Første del tok
for seg folkehelsearbeid i Norge gjennom tidene, spesielt i forhold til be-
kjempelse av smittsomme sykdommer. Andre del omhandlet dagens situa-
sjon med blant annet livsstilssykdommer som stiller folkehelsearbeidet
overfor nye utfordringer.

Andre begivenheter
I et mØte med fylkeslegene nevnte styringsgluppen muligheten for å søke

om l(ongens forstjenstmedalje for personer som har gjorr en spesiell innsars
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innen offentlig helsearbeid. Hvorvidt dette har værr sporen til at det i2003
ble tildelt medaljer til tre personer i denne kategori, vites ikke.

For sitt brede engasjemenr innen folkehelsearbeid og folkeopplysning
både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå ble fylkeslege lGistian
Hagestad fra Vest-Agder tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. I forbin-
delse med de nasjonale jubileumsmarkeringer i Bergen 15. juni 2003 ble
medaljen overrakt av Fylkesmannen i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen,
under en seremoni i Bryggens Museum.

Styringsgruppen er også kjent med at tidligere medisinalråd og fylkes-
lege i Rogaland, Egil \Øillumsen og tidligere fylkeslege og stadsfysikus i
Oslo, A¡ne Vctor Larssen, begge ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull
høsten 2003.

Oppsummering av
økonomiske forhold

Det foreligger ingen sa-mlet oversikt over offèntlige utgifter knptet til plan-
legging av jubileumsåret og alle markeringer som fant sted i 2003.IJtgif-
tene er fordelt på ulike nivåer og insranser, slik som Helsedepartemenrer og
andre departementer, ulike sentrale helsemyndigheter, statlige og andre
museer, bibliotek, arkiv og kommuner. Fylkeskommunene har nok hatt
svært små utgifter. I primærkommunene har noen ikke hatt utgifter knyt-
tet til jubileetr mens en del andre har bevilget særskilte midler til ulike til-
tak i forbindelse med jubileet. vi kjenner til at enkelte kommuner har be-
vilget inntil kr 100 000 til lokale arrangemenrer, men gjennomgående har
det vært små bevilgninger.

Helsedepartementer eller styringsgruppen har ikke noen fullstendig
oversikt over midler som har gått til forberedende arbeid og gjennomføring
av jubileumsåret over departementets ulike enherer og andre sentrale helse-
myndigheter. Dette sþldes at medgått arbeidstid i departemenrer, Srarens
helsetilsyn, sosial- og helsedirektoratet og hos fylkeslegene/fylkesmennenes
helseavdelinger represenrerer en ikke uvesentlig del av innsatsen. I der alt
vesentlige har også medlemmene i sryringsgruppa og programkomiteen for
jubileumskonferansen eventuelt fått dekket noe overtid over ordinære b*d-
sjetter. Mye innsats både fra stadige ânsatre og andre har dessnten \¡ærr Lrr-

ført u ten sæl'skil t komperrsasjon.
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Når det gjelder direkte statlige utgifter, k¡rr de samles under følgende formål:
1. Utgifter kn¡tet til bokverket. Det d¡eier seg om bevilgninger til forfatterne, leie av

lokaler m.v. av lJniversitetet i Oslo og kjøp av administrative støttetjenester samme
sted. Hono¡ar til medlemmene i bokkomiteen (beskjedne beløp i forhold dl a¡beids-
innsatsen). Direkte støtte til forlaget. Samlet beløp for perioden 1. mai 1999 t.o.m.
30. þr'2002 útg)ør ca.. k¡. 3,7 millioner. I ti.llegg kommer mindre beløp i forbindelse
med avslutning av arbeidet inkl. korrekturlesning frem til trykking, Avhengig av salgs-

tallene kan det i henhoÌd til avtalen rned forlaget komme noe ekstra utgifter i 2005.

2. Tilskudd til museer og jubileumsutstillinger i alle landsdeler i 2003 .12003 varbeløpet
på 3,5 millioner, og gikk til formåI i Oslo, Bergen, Kongsvinger, Tromsø og Trond-
heim. Det dreier seg om et engangstilskudd i tillegg til eventuelle ordinære tilskudd til
virksomheten.

3. Tilskudd til fylkeskomiteene til planlegging og glennomføring av lokale markeringer,
I alt ble det utbetalt kr. 1 million i 2002 og lr. 1 million i 2003 til dette fo¡målet. Der
det ikke var etablen frlkeskomité, gikk bevilgningen til $zlkeslegekontoret. I 200 1 dek-
ket Helsedepartementet en del reisedlskudd til deltagere fra hele landet på forbere-
dende samlinger knyttet til planlegging av jubileumsåret.

4. Tilskudd til utarbeidelse av filmer vist på f ernsyn. Disse filmene inngår også i en video-
pakke utarbeidet av et 6rma i nært samarbeid med blant annet Fylkeslegen i Akershus.

5. Utgifter kn¡tet til <åpningsforestillingen) på Nationaltheatret4.mars2003

6. Nasjonale markeringer i Bergen 14. og 15. juni 2003. Spesielt et større jubileumsar'-
rangement på Radisson SAS Royal Hotel på Bryggen og påfølgende festrniddag i
Hål<onshallen 14. jmr 2O03.

7. Underskudd på Jubileumskonferansen n400 years and the way forwardo 15-17 þni
2003. Derte tilskuddet er pâ 267.O00 krone¡. I tillegg kommer fu.77.700 til konfe-
ranserapporten, som ble trykket i 1000 elcsemplarer.

8. Direkte bidrag til Kulturminnedagen 2003. Tilskudd til trykking av temahefte,
kr. 65.000

9. Utgifter til sekretariatsfunksjonen. Dette gjelder utgifter til sekretariatslunksjon for
sryringsgruppa, programkomiteen for konleransen og en særskilt samordningsgruppe
kn¡tet til jubileumsdagene i Bergen. I a-ll hovedsak er dette midler stilt til rådighet for
Fylkeslegen i Hordaland (Fylkesmannen i Hordaland) i årene 2001-2003. Samlet ca.

la-. 1.040.000 på de tre årene. Dette inkludere r sosiale utgifter og engasjementer.

l0.Dekning av reise- og oppholdsutgifter. Denne utgiftsposten gjelder for medlemme¡ i
sryringsgruppen og programkomiteen i forbindelse med alle møtene og avtalte andre
oppdrag knyttet til disse verv. Totalt for perioden 1998 t.o.m. jantar 2004l<an de tte
anslagsvis dreie seg om mndt 400.000 - 500.000 k¡oner. (Utgiftene er ført ulike stecler

avhengig av arbeidsstedet tiI de enkelte deltagere).

Á.nnet: Vi minner dessuten om at Norges forslcningsråd har bevilgec micller til forslcring
in ner rnedisinsk historie og andre temaer knyttec til jubileet, men uten ât dette har vært
en del av markeringene Derimot kan de¡ r,ære en bevisst satsing son.r ikke er tilfc[dig
med hensl'n riL ridspunkt for sollrader og bevilgringer. I tillegg ril der som aft er nevnr
vet vi at l¡-lalt annet en clel høysl<oler, universiret og sl,kehrrs (helseforetak) n v. har
l¡rukt av egne midler til særskilte urstillinger og anclrc rnarlieringer av jubileet,
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Måloppnåelse

HovedmälI: Økekunnskapen og forståelsen for verdien av
forebyggende helsearbeid og det offendige helsevesen.

Dette omfattende hovedmålet er ikke svært presist. Målgruppene er ikke
definert i målet, men bak formuleringen lå et klart ørrsÈ. om å nå ulike
grupper' slik som skoleelever og studenter, helsepersonell og andre ansatte
i helsetjenesten, inklusive innen spesialisthelsetjenesten. Videre politikere
og andre beslutningstakere på alle politiske nivåer, samt den brede all-
mennheten. MåIet tok sikte på å frembringe mer kunnskap om og innsikt
i betydningen av proÛ'laktisk innsats i og utenfor helsetjenesten, og dessu-
ten å gi bidrag til at ulike grupper får mer innsikt i hvilke oppgaver det oÊ
fentlige helsevesen, i mer tradisjonell berydning, beskjeftiger seg med. Vi
har ikke lagt opp til noen evaluering av verken endringer i kunnskap eller
innsikt hos spesifikke målgrupper, eller i befolkningen generelt. Dessuren
ville det vært eñ stor og komplela oppgave i seg selv å samle data som kunne
belyse dette. Dertil er det selvsagt slik at mange forhold kan bidra til økt
kunnskap og srØrre forståelse for et samfunnsområde.

vår egenevaluering må derfor basere seg på en vurdering av innsarsen
knyttet til jubileet og som kan ha bidratt til et større kunnskapsgrunnlag og
til økt innsikt og refleksjon i ulike måIgrupper, og i større deler av befolk-
ningen. For å bidra til dette har sryringsgruppen invitert mange insranser
og ulike institusjoner og organisasjoner til et samarbeid. Denne rapporren
viser at vi har greid å realisere denne målsetting om nerwerksarbeid på bred
front.

Mye har skjedd som kan ha bidratt til måJoppnåelse. Her kan vi trekke
frem en del faktorer.

Ny og uwidet kunnskap
Det er produsert mye nyrr mareriale, inklusive forskningsbasert litteratur
om forebyggende helsearbeid og offentlig helsearbeid gjennom spesielt de
siste 150-200 å¡. Ett svært viktig bidrag var utgivelsen i mars av jubileums-
bokverket i 2 bind: uDet ffintlige ltelseuesen i Norge 400 ån,. Det verket har
git et verdifullt tilfang innen nolsk hisrorie, og på en systematisk måte bi-
d'att til økt kunnskap om uwiklingen av innsarsen i det offentlige og
gjennom ulike organisasjo'er m.v. for bedret folkehelse. samticlig belyser
ve¡ket sammenhenger over tid i uwiklingen, og samme'hengen mellom
ulike faktorer sorn påvirker demografiske forholcl, helseforholcl og dødelig-
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het. Verket vil sannsynligvis bli stående som et verdifült tilskudd innen
norsk historieskriving.

Det er også utgitt mange andre bøker i2003 som beskriver uftiklingen
av helseforhold og helsetjenester i byer og fylker. Blant annet foreligger
slike bøker fra Bergen, Telemark, Hedmark, Møre- og Romsdal og Trond-
heim. Det er også kommet biografier, lokalhistoriske skrifter, kronikker,
tidsskriftartikler m.v. som totalt sett øker kunnskapsmengden. En ny og
omfattende lærebok i samfunnsmedisin kom også på vårparten. Denne
boka belyser en hel rekke forhold vedrørende forebyggende folkehelsear-

beid og betydningen av offentlig innsats i og utenfor helsevesenet.

Formidling gjennom ulike kanaler
I tillegg til alt det slriftlige materiale har en rekke store og mindre museer

og samlinger vist jubileumsutstillinger i 2003. Det vises til omtalen i rap-

porten. Samlet sett har alle disse museene og utsdllingeneihøy grad bidratt
til kunnskapsspredning og innsikt om historiske forhold, men også om
dagsaktuelle spørsmål av stor relevans for folkehelsen.

Det er særlig viktig at øremerkede stadige midler fra Helsedepartemen-

tet har muliggjort en ny avdeling på Norsk Teknisk Museum, som er blitt
et nasjonalt medisinsk museum. Dette museet representerer et varig og

verdifullt tilskudd til de tidligere ca. 45 medisinsk-historiske samlinger i
Norge. Etter planen skal dette nasjonale medisinske museet bygges kraftig
ut med ca. 1.200 nye kvadratmeter.

Den frittstående Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum høstet gode
erfaringer med utstillingen nHistorien om helse, på Rikshospitalet. Det er

en rydelig formidlingsnisje for utstillinger ifagmi\øer.
For øvrig har det vært en del radioprogrammer som har belyst temaer av

interesse. I desember ble det vist to programmer på nesten en time hver i
NRK, som ihøy grad bidro til informasjon om noen av de alvorligste in-
feksjonssykdommene som har rammet landet vårt. Det andre programmet
fikk frem mange utfordringer og nyere problemstillinger knyttet til dagens

arbeid for en bedre folkehelse. En rekke kommuner har hatt jubileums-

feiringer med opplysninger om aktiviteten i det forebyggende helsearbei-

det. Det har væfi interessant å se hvordan initiativet har kommet fra for-
skjellige kommunale etater via vår informasjon til rådmann, skole, kultur,
informasjonsavdelingen og selvfølgelig den kommunale heisetjenesten.

Mange steder har dette resultert i et godt samarbeid på wers av sektorer og
frivillige organisasjoner, nettopp slik vi vil at ofFentlig helsearbeicl skal dri-
ves. De fleste stecler har det vært naturlig å trekke fi-em sentrale distrikts-
leger, jordmødre og helsesøstre. Lokale foreclrag og Lrtstillinger har under-
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streket hvilke bygninger og hvilket ursryr som ha¡ hatt betydning i lokal-
miljøet. Lokalpressen ha¡ dekket disse feiringene, og i vedlegget til denne
rapporten viser vi bredden i denne delen av jubileumsfeiringen. Fylkes-
legen i Akershus gikk tidlig inn for at alle kommunene skulle ha sin feiring.
Det har ført til en spesielt sto¡ aktivitet i Akershuskommunene, og fere
kommunestyrer bwilget penger til denne feiringen. Etter vå¡ mening har
dette virkelig økt kunnskapen og forståelsen for verdien av forebyggende
helsearbeid i lokalbefolkningen.

Stortingsmelding og engasjement i hele landet
I januar la regjeringen frem stoningsmelding nr. 16 (2002-2003) om folke-
helsepolitikken. Den ga støtet til berydelig oppmerksomhet rundt forebyg-
gende arbeid i relasjon til våre srørsre og mest alvorlige folkehelseproble-
mer, og omtalte tiltak for å ¡edusere omfanget av disse problemene.
sammen med blant enner srorr engasjement fra Helsedepartemenrer og
sosial- og helsedirektoratet m.fl. når det gjelder helseproblemer knyttet til
bruk av tobakk, ha¡ dette økt interessen og forståelsen for betydningen av
samordnet innsats mot forhold som kan skape alvorlig sykdom og for tid-
lig død.

Styringsgruppen har grunn til å tro ar innsatsen på disse områder ble
ekstra sterk neftopp i2003, for å markere aktuell innsats mot folkesyk-
domme¡.

De konferansene sosial- og helsedirektoratet arrangerte vâLren 2003 i
nesten alle landets fylker i samarbeid med fylkeslegene (fylkesmennenes
helseavdelinger) var også samordner med markering av 400-årsjubileet.
Her hadde vår sryringsgruppe over lengre tid pekt på muligheten av sam-
I<1øringi tid og innhold.

Jubileumskonferansen
vi er også ubeskjedne nok til å mene at jubileumskonferansen i Bergen i
juni 2003 på sin måte bidro til å understreke og fremheve kunnskap om
forhold som påvirker folkehelsa, på positive og negative måter. Det var
nærmere 400 deltagere på konferansen, hvorav noe over 300 fra Norge.
Mange av disse har sentrale funksjoner innen offentlig helsearbeid og innen
andre deler av helsetjenesren, i organisasjoner m.v. En del informasjon ble
formidlet gjennom ulike medier. Programkomiteen har også utgitt en rap-
port med de fleste innlegg fra konferansen i bokform, og spredt denne ut ril
mange instanser og enkeltpersoner.

Konferansen u400 yarc ønd the uay forwarrl, har i likher med en del
anclre arrangemenrer i jubileumsåret lagt s¡e¡k vekr på at mange av urforcl-

:.' ÌvllcH.\EL



ringene innen våre dagers folkehelsearbeid både må ses i nasjonalt og inter-
nasjonalt perspektiv. Det gjelder selvsagt mange av de alvorlige infeksjons-

sykdommer, men en rekke andre helseproblemer er også internasjonal i sin

natuf.
Vår vurderin g er attakket være et stort og omfattende netwerk har sty-

ringsgruppen bidratt på en rekke felter til økt kunnskap og forståelse for

verdien av forebyggende helsearbeid. Tilsvarende har mange ått innsikt og

forståelse for at de beste resultater oppnås gjennom et offendig helsevesen

som har hovedfokus på folkehelsen. I denne forbindelse har også samarbei-

det med blant annet Kulturminnedagen, Forskningsdagene og Grunn-
skolens uke vært med på å formidle kunnskap og innsikt til store grupper.

Hovedmål II: Sørge for verdige markeringer av 40O-årsjubileet

Under hovedoverskriften uMilepæler i jubileumsåreo er omtalt en rekke

ulike markeringer gjennom hele å¡et 2003. Styringsgruppen har stått sen-

tralt i de fleste sammenhenger når det gjelder markeringer på nasjonalt

nivå. Etter vårt syn har de fleste av de omtalte markeringer vært verdige og

vellykkede. Det gjelder blant annet nåpningsforestillingenn på National-
theatret 4. mars 2003, oglanseringen av bokverket 25. mars 2003. Mange

av utsdllingene ble markert. Den aller viktigste er sannsynligvis åpnings-

ußdllingen på det nye Nasjonale medisinske museet som en avdeling på

NorskTekniskMuseum. Men mange andre museer og utsdllinger har også

hatt og vil til dels å stor berydning. Et eksempel er ny avdeling med jubi-
leumsutstilling på Lepramuseet i Bergen, et unikt medisinsk historisk

museum som har ått en viktig og varig uwidelse.

For mange knyttet til folkehelsearbeidet ble de nasjonale markeringer i
Bergen 14-15. juni 2003 minnerike festdager. Det gjaldt ikke minst
jubileums-høytideligheten i SAS-hotellet på Bryggen med etterfølgende

festmiddag i Håkonshallen. Her var blant annet. H.M. Kong Harald V,
statsministeren og flere statsråder til stede, samt generaldirektør G.H.
Brundtland i \fHO og andre internasjonale gjester. Mange representanter

for den offentlige helsetjenesten deltok, både nåværende og tidligere med-

arbeidere. I tillegg var en rekke organisasjoner, utdanningssektoren, For-

svaret, m.v. representert. Vi mener også at Jubileumskonferansen 15-17.
juni20O3 i seg selv var en fin markering av jubileet. Alle disse arrangemen-

tene har for øvrigmedført en rekke hyggelige og takknemlige dibakemel-

dinger fra deltagere.

For øvrig er clet all grunn til å unclerstreke at clet i tillegg til cle nevnte og

øvrige sentlale markeringer har vært utallige lokale rnarkeringer av jr-rbileet
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i by og bygd over hele landet. Her har ofte fylkeskomireene gjort en stor
innsats, ofte i sama¡beid med organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kul-
turinstitusjoner og engasjerte enkeltpersoner. så selv om det ikke ble noen
samlet markeringsdag i alle kommuner, har det væfi anangementer svært
mange steder, både regionalt og lokalt. En del av disse markeringene frem-
går av denne rapporren.

Hovedmål III:
Bidra til å styrke faget medisinskhistorie i Norge

deltagere for uweksling av informasjon m.v. knyttet til helsehistorie. I dette

Til dette kommer ar det er utgitt en del bøker om medisinsk historie
ulike steder i landet. Dessuren har forskjellige tidsslrifter, museumspubli-
kasjoner m.v. brakt atskillig stofffra feltet. Det er også sk¡evet LrorriLk.r,
og det har vært arr Øter, se som
helt elle¡ delvis har srørsre
na.le medisinsk-his i Oslo ?;;
ca. I70 deltagere.

ved universitetet i Berge' er det etablert et fo¡holdsvis srorr og aktivr
tverrfaglig fagmillø som har sarser på å uwilde fagfeltet i b1.s¡, i .t ,r*rr
samarbeid mellom ulike insranser. Dette miljøet har bidrarr ril er levende
faglig netwerk som primært srrekker seg over Norden, Irland og Storbri-
rannia. Det medisinske fakulret har oppretrer er nyrr professorat (50 % stil-
liirg) i medisinsk historie. Stillingen er besarr i januar 2004.
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Ved Universitetet i Oslo er det opprettet et professorat nr.2i medisinsk

historie. Stillingen ble udyst i desember 2003. Ved NTNU i Trondheim
har man en stipendiatstilling i faget.

Vi er ubeskjedne nok til å hevde at de initiativ som sryringsgruppen og

fagfolk knyttet til arbeidet med bokverket har tatt, i betydelig grad har bi-
dratt til en økt interesse for og bevisstgjøringi en rekke fagmlljøer for feltet

medisinsk historie. Dette har også preget virksomheten i offentlige arkiver

og ikke minst på museumssektoren.

Vårt inntrykk er at denne positive uwiklingen og økende interesse kom-
mer dl å fortsette fremover, slik at forskningsinnsats, undervisning og for-
midling av stoff fra fagfeltet vil få et visst omfang i årene som kommer. I
denne forbindelse vil vi peke på at det er mange og interessante forsknings-

oppgaver â, ta fatt på. Det ville også være naturlig å ft. sk¡evet nye vitenska-

pelige bøker om uwiklingen av helseinstitusjoner og sykehus i Norge. For

eksempel kunne ett oversiktsverk være viet somatiske institusjoner og én

psykiatri. Dessuten er det andre store og viktige deler av helsehistorien som

ikke kom med i bokverket utgitt i 2003. Noen stikkord er blant annet

tannhelsetjenesten, transporttjenester for pasienter, næringsmiddeltilsyn

og mer omfattende omtale av helserådstjenester og miljørettet helsevern.

Delmål
Utgivelse av et vitenskapelig medisinsk-historisk verk som dekker perioden

ca. år 1600 - 2000
Dette verket ble utgitt i mars 2003 pä lJniversitetsforlaget. Av ulike

grunner ble verket ferdig noen måneder senere enn opprinnelig planlagt.

Bind I o{nsvaretfor undersåttenes ltelser, del<ker perioden 1603- 1850, og er

skrevet av historikeren Ole Georg Moseng. Bindet er pä367 sider. Bind II
<Folþets he/se - Landets slyrkø>, dekker perioden i850 - 2003, oger skrevet

av historikeren, dr. philos Aina Schiøtz. Et avsluttende kapittel ved lege og

statsviter Maren Skaset gir en mer summarisk oversikt over uwiklingen av

den offentlige helsetjenesten etter 1985. Bindet er på 640 sider. Aina

Schiøtz har vært redaktør for bokverket.

Stimulere til at det blir utarbeidet undervisningsmateriell til bruk i grunn-

skolen, videregående skoler og for høgskoler og universiteter

Det ble i løpet av vinteren 2002- 2003 inngått et samarbeicl mellom

Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt Læringssenter som resulterte i en

del undervisningsmateriell. Tilsvarende ble dec utarbeidet en unclelis-
ningspakke nVer c/itt egen helserninisten> som ble brukt i hele landet uncler

grunnskoleuka i novembe r 2003. Til dette kommer at cleler av bokverket er
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benyttet, bl.a. på en del høgskoler. videre er mye annen litteratur som er
utgitt i jubileumsåret, blant annet lokale bøker og hefter anvendt i under-
visningssammenheng. Dessuten er de to f ernsyns-programmene produsert
av studio Regin og en egen DVD som ble lansert av fylkeslege Anders
smith med flere, egner som undervisningsmateriell på ulike nirrå... Mange
av utstillingene ha¡ også undervisningsformåI. utstillingene m/hefter blir
allerede nå benyttet mange steder.

Stimulere til forskning og forskningsrelaterr virksomhet i medisinsk histo-
rie og forebyggende helsearbeid ved universirerer og høgskoler

3. november 2000 ble det arrangert et seminar <KalturbistorisÞ btiÞÞ på
medisin og helsør. Atrangør var Institutt for allmennmedisin og r"-fu.r.rr-
medisin ved uio; Institut¡ for werrfaglige studier ved NTNU og Det nor-
ske medisinske Selskab i oslo. Dette ble samtidig srarren på dãt omtalte
nettverk av inreresserte historikere og helsearbeidere. Her vises til omtalen
under hovedmål III foran. Det har skjedd atskillig som vitner om økt inter-
esse for forskning innen feltene medisinsk histo¡ie og forebyggende helse-
arbeid de senere år. En del av den økte satsingen innen feltetãener vi kan
tilskrives jubileet og markeringer i jubileumsåret. I arbeidet med det histo-
riske verket har de to hovedforfatterne utført atskillig forskning selv.

stimulere til lokalhistorisk interesse for medisin og folkehelsearbeid
Norsk Historisk Forening og inreresseorganisasjoner for lokalhisto-

rikere ble første gang kontaktet i 1999, og dette ble senere fulgt opp. Det
faktum at det er kommet en god del bøker og skrifter i 2003 Ã h.lr.for-
hold og helsetjenester i en rekke $'lker viser at det omfattende nettverket
som ble etablert ut til landets fylker via mange kanaler sannsynligvis har bi-
dratt til økt engasjemenr innen mange m1l1øer.

Både egne publikasjoner, innlegg i aviser og tidsskrifter, årsmeldinger
m.m. er uttrykk for at mange er stimulert til å samle stoff og presenrere
dette.

vi har ikke noen fullstendig oversikt over ah som er publisert, men en
d_el er nevnt i vår rapport med vedlegg. I tillegg til skrevne bidrag kommer
alle utstillinger og presenrasjoner som foredrag, på seminarer- Ã.v. Blant
annet var det i løpet av vårsernesrerer og høsrsemester et 2003 en serie lør-
clagsseminarer på Bryggens Museum i Bergen. I alt var det r2slike semina-
rer a to timer'. Lignende serninarer ble holdr vecl universitere r i Troinsø og
vecl Sverresbo'-g, Trøndelag folkemuseum.
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Bidra til at medisinsk historie og forebyggende helsearbeid integreres i mu-
seenes dokumentasj on, forskning og formidling

Det vises her spesielt til punktet om <Museer og utstillinger>. Det er

ingen wil om at en rekke av landets museer har tatt på alvor utfordringen
om å engasjere seg sterkere innen dokumentasjon av medisinsk historie og

folkehelsearbeid. Ut fra våte besøk på en rekke museer har vi ved selvsyn

kunnet konstatere et betydelig engasjement når det gjelder nye og gode ut-
stillinger, og når det gjelder formidling. Ved enkelte institusjoner er det

også klare tegn dl interessant forskningsaktivitet på feltene.

Stimulere bibliotekene til informasjon om folkehelsespørsmå-l og offentlig
helsearbeid

Vi ha¡ via ulike ka¡aler i vårt omfattende netwerk gått ut med informa-
sjon til bibliotek om jubileet og ønskeligheten av informasjon som nevnt.

Vi er kjent med at dette er formidlet ut bla¡t annet gjennom Statens biblio-
tektilsyn og Riksbibliotekqenesten. Fra januar 2003 gikk disse inn i det

nye stadige direktoratet AMB-uwikling, som også har formidlet kontakt og

informasjon til bibliotekvesenet.

Stynngsgruppen har ingen oversikt over omfanget av informasjonwirk-

somhet fra ulike bibliotek knl.ttet til medisinsk historie, og folkehelsespørsmål

inklusive forebyggende helsea¡beid. Vi er imidlenid kjent med at en del

bibliotek har kjøpt inn bokverket om Det offentlige helsevesen i Norge, og

noen bibliotek hadde spesialutstillinger av helsebøker i løpet av året.

Samarbeid med det planlagte nasjonale medisinske museet om en

jubileumsutstilling
Allerede i apÅl 1997 forelå det en utredning om et Nasjonalt Medisinsk

Museum i Oslo. Prosjektgruppen hadde overlege, dr.med. Per E. Børdahl
som leder. Planen var å etablere dette museet som et norskmedisinhistorisk
museum i en av bygningene på Rikshospitalet, som skulle fraflyttes. Vår
styringsgruppe arbeidet parallelt med de som fulgte opp innstillingen av

1997 . Kfr. innstillingen av juni 1999 fra arbeidsgruppen ledet av ekspedi-

sjonssjef Haakon Melsom i Sosial- og helsedepartementet. Imidlertid ble

det tatt politiske beslutninger i 2000 og 200 1 som førte til at planene om et

Nasjonalt medisinsk museum på det tidligere Rikshospitalet ble forlatt som

statens politikk. I stedet ble det inngått avtale mellom Helsedepartementet

og Norsk Teknisk Museum (NTM) om å etablere et Nasjonalt medisinsk

mlrseum som en avdeling med NTlVl. Vår sryringsgruppe har hatt en del

samarbeid med ledelsen ved NTIvI i den forbindelse, og åpningen av avde-

lingen med en egen jr,rbileumsutstilling fant sted som en av cle nasjonale
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marke¡inger 10. juni 2003. Denne ))

viser mange trekk i uwiklingen av i
helsetjenesten gjennom de siste 15 r

i gang med å

religger kon-
eet.

Det er i denne sammenheng også naturlig å nevne at Helsedeparremen-
tet har vist vilje til å støtte Lepramuseet i Bergen med midler. sammen med
bidrag fra ulike andre offentlige og private instanser vil dette unike museer
kunne fremstå som en viktig nasjonal institusjon og et dokumentasjons-
senter for lepra og andre alvorlige infeksjonssykdommer.

utgi en bok som belyser viktige temaer av berydning for samfunnet, helse-
tjenesten og det forebyggende helsearbeid i årene fremover

alle tiltak kn¡tet til
kra le det besluttet i sryri
vat særskilt bok i tillegg

fleste foredrag som ble fremfønpå konferansen, og i tillegg oppsummering
av stofparten av de postere som ble presenterr. Langt på vei kan vi si at
denne rapporten i boldorm er en ganske god erstatning for en særskilt bok.
Dette selv om rapporren er på engelsk, og ikke norsk.

Med.¿irke til at Posrverket utgir jubileumsfr.imerker i 2003
Posten Norge var positiv til vårt forslag om å utgi jubileumsfr-imerke¡.

som det fi'emgår av rapporren ble clet urgitt2j'bileumsfr.imerker. 22. mai.
Det ene f¡imerke r er fra en helsestasjon i 1945 og har er rypisk lnotiv fra
fbrebyggencle helsearbeicl.
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Stimulere til lokale markeringer og sørge for nasjonale jubileumsarrange-

menter i2003
De nasjonale jubileumsarrangementene ble ganske mange. Når det gjel-

der de større nasjonale markeringene vil vi nevne at både helseminister

Dagfinn HøÈråten og andre i den politiske og administrative ledelsen i
Helsedepartementet støttet godt opp om forberedelsene og gjennom-
føringen gjennom hele året. Selv om enkelte forhold kunne vært fo¡beredt

bedre, er vi i det alt vesentlige godt fornøyd med de ulike arrangementer,

taft i betrakming arbeidspresset i Helsedepartementet.

Det va¡ en hel rekke lokale arrangernenter og markeringer av jubileet.

Dette skjedde delvis i regi av fylkeskomiteer, delvis i regi av lokale krefter på
kommunalt nivå, eller i samarbeid med ulike kulturinstitusjoner, utdan-

ningsinstitusjoner eller organisasjoner. Vårt bestemte inntrykk er at mange

mennesker rundt omkring i landet har ått informasjon om medisinsk his-

to¡iske emner, og større innsikt i folkehelsearbeid før og i dag. Det har vært

gledelig å oppleve at våre invitasjoner til å etablere brede og landsomfat-

tende netwerk har medvirket til gode resultater. Via fylkeslegene (Fylkes-

mennenes helseavdelinger) har det vært sendt ut mye informasjon, siden

disse i stor grad har utgjort krumtappen i det regionale a¡beidet. Det ble
også i tre år gitt økonomisk støtte til lokale tiltak. Interessen for og engasje-

mentet på fylkesnivä spesielt hos frlkeslegene, ha¡ imidlerdd variert i bety-

delig grad. Dette anta¡ vi både sþldes personlige interesser, og ulike mu-
ligheter rundt omftring i landet. Vi vil imidlertid understreke at det har

væft lagt ned et svært arbeid og vist stor innsats og kreativitet i mange fyl-
ker.

Styringsgruppen har gjennom særskilte samlinger, orienteringer pä mø-
ter for fylkeslegene og utdanningsdirektørene, og ikke minst gjennom vå¡t
nettsted lagt stor vekt på å få ut informasjon til hele landet. Nettstedet har
også formidlet ideer og informasjon om mange tiltak til interesserte andre

steder i landet. Vår oppfatning er derfor at jubileumsåret både har inne-
holdt utallige lokale markeringer og arrangementer, og mange, verdige og

vellykkede nasjonale markeringer.
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Forslag dl innsats fremover

vår styringsgruppe har gjennom 5 lz àr med glede merket at det har vært
en økende interesse i ulike miljøer for helsehistorie. samtidig vet vi ar srore
deler av denne historien fortsatt ikke ha¡ vært gjenstand for særlig forsk-
ning. Fremdeles mangler sa-mlede fremstillinger ev ma-nge sider av historien
til forskjellige deler av helsetjenesten.

Tilsvarende har vi gjennom arbeidet med jubileet fått avdekket, og
bekreftet, at innsatsen innen viktige deler av forebyggende arbeid og folke-
helsearbeid er svært variabel. Kunnskapen om viktige sider av sammen-
henger mellom årsaksforhold knyttet til levekår, individuelle forhold og
livsstil samt samfunnsforhold i relasjon til folkehelseproblemer ofte er
mangelfull. Til dette kommer at samfunnsmedisinsk arbeid ofte er lite
verdsatt her i landet. A¡dre virksomhetsområder synes ofte å dominere i
det omfattende og mangslungne landskapet av helsetjenester.

vi tillater oss på bakgrunn av disse betraktninger og observasjoner å
komme med tre helt konftrete forslag til oppfølging av innsatse n før og i
jubileumsåret. våre forslag henger klarr sammen med vårt mandat. Etter
vår mening ville det være naturlig om Helsedeparremenrer arbeider videre
med disse utfordringene.

Forslag til i relasjon til folkehelseproblemer ofte er mangelfull. Til dette
kommer ar samfunnsmedisinsk arbeid ofte er lite verdsatt her i landet.
And¡e virksomhets-områder synes ofte å dominere i det omfattende og
mangslungne landskapet av helsetjenester.

våre forslag henger klart sammen med vårt mandat. Etter vår mening
ville det være naturlig om Helsedeparremenret arbeider videre med disse
utfordringene.

Supplerende verk om medisinsk historie
Innenfor de tidsrammer og økonomiske rammer som sto til rådighet i
1998-7999 kunne ikke sryringsgruppa og forfatrerne av <Det ffintlige
belseuesen i Norge 400 ån, dekke på langt nær hele helse'esenet. Av remaer
som ikke er behandlet, nevnes blant annet ta.nhelsetjeneste', nærings-
middeltilsyn, delei' av rniljørettet helsevern, aporek'esenet, samt syke-
transport og ambr-rlanseûenesrer. Tilsvarencie ble det ikke muligher for å

behandle psykiarrie'. Der er er sroir og vikrig rrelr, som omfa¡ier alt fra pri-
.¡atforpleining til r,åre clagels høyt spesialiser.te sykehustjenester for ulike
gfLrppef av pasienter n'recl psykiske liclelser', både biant barn og voksne.
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Dessuten har vi behov for en samlet fremstilling av uwiklingen av den

somatiske institusjonshelsetjenesten, fra middelalderens hospitaler til våre

dagers meget avanserte universitetsklinikker. Selv om det foreligger bøker

om en del sykehus, både somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner og

spesialinstitusjoner (tuberkulosehjem m.v.), mangler vi en historisk beslai-

velse av den samlede uwikling, både av private og offentlige institusjoner.

Et slikt verk må selvsagt sette utbyggingen og den enorme uwiklingen av

ulike tjenester inn i en større samfunnsmessig sammenheng, med hoved-

vekt på uwiklingen i Norge for øvrig.

I tillegg til de nevnte temaer kunne det være en ide å omtale uwildingen
av administrative og nasjonale instanser som har stått helt sentralt i utbyg-

gingen av helsevesenet her i landet. Det gjelder innen regjeringsapparatet,

samt organer som Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens institutt
for folkehelse, Statens skjermbildeundersøkelser/Statens helseundersøk-

elser, I(reftregisteret, Tobakkskaderådet med flere. Det vil være mange

interessante forskningsemner også innenfor dettet feltet, og spenningene i
uwiklingen har vært mangfoldige. I a1t kan det fort være aktuelt med fire

ulike bind som en videreføring av det ve¡ket som ble utgitt i 2003.Yi an

befaler sterkt at Helsedepartementet i samarbeid med andre instanser

bidrar til nye standardverk for å sik¡e ny kunnskap og en uffidet oversikt

over vår medisinske historie. Med den stadige vekst vi kontinuerlig står

oppe i innen helsetjenesten, og ut fra den viktige rolle helsesektoren har i
vårt samfunn, bør myndighetene legge forholdene til rette for en vitenska-

pelig behandling av disse deler av vår historie.

Vi vil også understreke at utlysning av oppdrag som dette vil gi ytter-
ligere meget verdifulle impulser til videreurvikling av fagfeltet medisinsk

historie her i landet. Flere historikere vil bli rukket inn i feltet og uûikle
kompetanse og innsikt i helsehistorisk forskning og formidling.

Markering av l5O-årsjubileum i 2010 for
vedtagelse a.rr lov om Sundheds-commissioner
Sunnhetsloven av 16. mai 1860 representerte et viktig startpr-rnkt for
uwiklingen av helser'ådstjenestene og det feltet som vi nå gjerne kaller

miljørettet helsevern. Loven fikk stor betydning for bekjempelsen at'

mange alvorlige sykdommer, og som et sent¡alt virkemiclclel i arbeiclet med

beclre hygiene i boliger, skoler, forsainlingslokaler, forretninger m.v. De

siste deler av loven ble først opphevet fol ca. 10 år siden. I clag har vi til ,lels

rilsvarencle hygieniske problerner som for 150 år' siden, men i hø¡' gracl også

hel t nye r,rtforch'inger innen rnilj øreitet I'relseverri.

Vi har fått henvencLelsel fta flei'e 1',olcl inecl anmodning oin å l¡elr-.rir-re e¡
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forslag til Helsedeparremenrer om ar der blir planlagt markeringer nasjo-
nalt og lokalt i 2010 knynet til at det da er 150 år siden sunnhetsloven ble
vedtatt. ved en slik anledning vil det også være naturlig å fokusere på dags-
aktuelle problemstillinger innen miljørettet helsevern ulike steder i sa.m-
funnet. videre vil vi foreslå ar man tar sikte på å komme ut med saklig in-
formasjon om alvorlige infeksjonssykdommer, og tiltak som kan bidra til å
utrydde slike sykdommer, eller til å redusere forekomsten til et minimum.
Det vil være naturlig å ha både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på
markeringene i 2010, både med henslm til miljørettet helsevern i snever
forsta¡d, og i relasjon til alvorlige smitsomme sykdommer. som i 2003 er
det naturlig å legge opp til markeringer både lokalt i kommunene og med
mer ove¡ordnede nasjonalt pregede arrangementer.

Vi mener at et gjennomtenkt opplegg for markeringer i 2010 kan være
et viktig bidrag til et ønskelig fokus på verdien av forebyggende helsearbeid
i folkehelsesammenheng.

Bevisst satsing på utdanning og kompetanseheving for yrkesgrupper som
arbeider med forebygging og folkehelsea¡beid

utfordringene innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid er
stadig meget betydelige i vårt land, selv om vi uwilsomt har sem mange po-
sitive trekk innen helsesituasjonen for befolkningen. I St.meld. nr. 16
(2002-2003) er tidsaktuelle og til dels meget betydelige utfordringer godt
beslrevet. Gjennom atskillige år har det værr en klar tendens i vårt samfunn
til å prioritere diagnostisk arbeid, kurative tjenester og pleietjenesrer innen
helsetjenesten. Til dels har denne uwiklingen gãnt pât bekostning av fore-
byggende helsearbeid, miljørettet helsevern og samfunnsmedisinsk innsars
i kommunene. Mange forhold har medvirket til denne uwiklingen.

Etter vår oppfatning er det viktig at både sraren, kommunene og andre
instanser bidrar til god grunnutdanning, etterutdanning og kompetanse-
heving for medarbeidere som skal gjøre en innsats innen forebyggende
helsearbeid, miljørettet helsevern og samfunnsmedisin. Det er behov for
bevisst satsing med ulike virkemidler for å sikre tilstrekkelig og kompetent
personell til å ivareta disse oppgaver. I denne forbindelse foreligger en
spesiell utfordring nå¡ det gjelder å rekruttere dyktige og interesserte leger
til samñlnnsmedisinske stillinger i kommunene, som kommuneleger, smir-
tevernleger, bydelsoverleger m.v. lJten et tilstrekkelig og godt utdannet
antall slike leger er det sror fare for ar samfunnet ikke får ivarerart vikdge
samfunnsoppgaver knyttet til folkehelsen på en adeicvat måte.

vi tillater oss i denne forbindelse å minne om at Sosial- og helsedirek-
toratet nylig har srarrer er prosjekt for å foleslå praktiske ¡iltak som kan
sryrke norsk samfunnsmeclisin 
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Nasjonale markeringer 2003

1. januar

4. mars

25. mars

22 mai
4. juni

10 juni

14 jluni

14 juni

75-17 juni

4-Z september

14 september

19-28 september

10 oktober
Uke45
3. november

8 november

22. og

23. desember
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S tatsministerens nyttårstale

Åpningsmarkering i Nationaltheatret
Utgivelse av et2 binds historiskverk i forbindelse med
jubileec nDet offentlige helsevesen i Norge 400 fu,'

Utgivelse av jubileumsfrimerker (Posten Norge)
Á.pning av utstilling på Rilshospitalet nHistorien om
helse,

Åpning av utstilling i Norsk Teknisk Museum: usunn
sjel i et sunt legeme. Nasjonalt medisinsk museum)
l2-I3 juni 2003 Europarådskonferanse for hels-
eministre (Oslo): oHealth, Dignity and Human
Rights,
Offisiell markering (Bergen) Inviterte gjester. Marke-
ring på Radisson SAS Hotell Bryggen etterfulgt av

festmiddag i Håkonshallen
,4.pning av jubileumsutstilling i Lepramuseet

St. Jørgens Hospital: <Her er smittsom sykdomlu
Internasj onal faglig j ubileumskonferanse (Bergen) :

n400 years and the way forward,
Internasjonal medisinsk historisk konferanse (Oslo) :

uHealth between the private and the public - shifting
approacheso

Kulturminnedagen <Vår medisinske kulturarvo
Forskningsdagene2003: <,Jakten på et bedre lir',,

Verdensdagen for psykisk helse

Grunnskoleuken: nlngen utenforlo
,A.pning av utstilling på Rikshospitalet uHjertetrans-

plantasjono

Arkivenes dag: <Bevar meg vel! - Kilder til vår helse-

historieu

Dokumentarprogrammer i NRK1 om den 400-ärige
helsehistorien og forebyggende helsearbeid: u400 år for
bedre helse,
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30.06-28.07 2OO3 - Halden + museer 18.08-08.09 2003 - Fredrilstad
08.09-29.09 2003 - Sarpsborg

29.09-06.102003 -Askim
06.10-13.I02003 - Psykisk helsevern Østfold HF
13.10-20.10 2003 - Sykehuset Østfold Helsefo¡etak, Halde¡
20.10-27.10 2003 - Sykehuset Østfold Helseforetak, Sarpsborg
27.10-03.11 2003 - Sykehuset Øsdold Helseforerak, Askim
03.11-10.112003 -Eidsberg
l0.ll-l7.ll 2003 - Marke¡
17.11.-24.112003 -Råde
24.11-01.122003 -Rakkesrad
01.12-15.122003 -Våle¡
Arrangør: Fylkeskomiteen i Østfold. Kontaktperson: Kari Lislerud Smebye Fylkesman-
nen i Østfold, Helseavd., Postbols 443, 1503 Moss. 'llf.:69 2474 10

E-post: kari-lislerud.smebye@fl -os.ster.no

Sti h Þo rd f ø fo touts ti llingen :

Fødselshjelp gjennom tidene: hjelpekoner, jordmødre, hjemmefødsler/sykehusfødsler,
spesialisering og teknisk utsryr, Katti Anker Møller, mødrehygienekonror, seksualopplys-
ning og mødrehjem.

Psykisk helsevern - fra oppbevaring til selvbestemmelse?: fattighus, privatforpleining, asyl

og store institusjoner, opptrappingsplan for psykisk helswern 1998-2006.

Folkehelsearbeid - Resept for er sunnere Øsdoid: iivssúI, Folkehelseprogrammet i Øst-
foid, folkestier.

For skolebarn/ungdom er der utarbeidet et spørsmålsark som hjelp til å gå gjennom stoÊ
fet.

I tillegg planlegges egne errengementer i kommunene, sykehusene og Høgskolen i Øst-
fold.

Medisinsk historiske utstillinger ved alle fem sykehusklinikker ved
Sykehuset Østfold HF (Moss, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Askim)
Arrangementsform: Utstillinger, åpne dager og populærvitenskapelige foredrag

Sykehusene i Østfold

Sykehuset Østfold HF. Kontaktperson: Informasjonsdirektør Trond Degnes,
Postboks 1016, 1603 F¡edrikstad Tlf.: 69 39 30 00

Sykehuset Øsfold Moss, 31.03-07 .04 2003:
Fotoutstilling med historisk informasjon. Lokalutstilling og foredrag om nAmbulanseur-
sryr før og nå,. Sykehuset 25 ïLr 3. april.

Sykehuset Østfold Fred¡ìkstad, 16.06-23.06 2003:
Fotoutstillirg rnecl hisrorisk i'formasjon. Lokalutsrilling og loredrag om usykepleietjenes-
tens his¡orier.
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Divisjon psykiatri Veum ,06.10-73.10 2003:
Fotoutstilling med histo¡isk informasjon. Lokal utstilling og foredrag om nPsykiatriens

historier.

Sykehuset Østfold Halden, 13.70-20.70 2003:
Fotoutstilling med histo¡isk informasjon. Lokal utstilling og foredrag om <Orropedi>.

Spesialistsenteret Sykehuset Østfold (Sarpsbo ry), 20.70 -27 .1 0 2003 :
Fotoutstilling med historisk informasjon. Lokal utstilling og foredrag om nGammel føde-
stueD.

Sykehuset Østfold Askim, 27.10-03.77 2003:
Fotoutstilling med histo¡isk informasjon. Lokal utstilling og foredrag om oBlodbank/labo-
fatorlum).

Jubileumsmarkering ved Avdeling for helse- og sosialfag,
Høgskolen i Østfold
Halvdagsseminat 27. mai2003, avslutning av posterkonkurranse blant studenter ved syke-
pleieutdanningen

Arrangør: Høgskolen i Østfold i samarbeid med Fylkesmannen i Østfotd, Helseavd.
Kontaktperson: Kari Lislerud Smebye, Fylkesmannen i Øsfold, Helseavd., Postboks 443,
1 503 MossTlf.: 69 24 7 4 10 E-post: kari-lislerud.smebye@fl-os.star.no

PROGRÁM
kl. 1 1 .00: Kåring av beste poster over tema: Forebyggende helsea¡beid, v/ fylkeslege

Elisabeth Liileborg Markhus og høgskolelektor Rannveig Misund Olsen.
Posterne er lager av studenter ved grunnutdanningen i sykepleie.

kl. 11.30: Lunsj
H. 12.30: Utstilling i kantinen, orientering v/ Kari Lislerud Smebye
kÌ. 13.00: Åpning av halvdags seminaret v/ dekan og frlkeslege
H. 13.1,5: Hvo¡ har forriden brakt oss? En liten reise i en lang epoke - norsk helsevesen i

400 ãn, vlprofessor i medisinhistorie Øivind Larsen
ld. 14.15: Hva vil fremtiden bringe oss - kan fortiden lære oss noe om f¡emtiden? v/ dr.

med. Magne Nylenna, medlem av sryringsgruppen for 400-årsjubileet for det
off. heisevesen i Norge

kl. 15.15: Oppsummering og avslutning

T'røgstad og Båstad Helselag 100 år
Markeres med møter, seminar, åpent hus, gudstjeneste, konsert mm. I tillegg presenteres
en utstilling og en jubileumsbok (se nedenfor).

Arrangør: Trøgstad og Båstad Helselag i samarbeid meci Fylkesmarlnen i Østfold,
Helseavd. og Østfold historielag I(ontakrperson: Kari Lislerud Smebye,
Fylkesmannen i Øst|old, Helseavd., Postboks 443,1503 Àzloss Tlf.: 69 247410
E-post: kari-lislerud.smebye@fl -os.srar.no

Østfold histolielag ved kommunelege Barbro l(vaal har skrevet historien til Trøgsrad og
Båstad helselag som b1e stifter i 1903. Jubileumsboke n har rirtelen nOmsorg i 100 år,.
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Jordmordagen 5. mai 2003



Syng for livet 6. rrr.ai 2O03
Kulturkafé med utstilling, rlls¿ng- og viseprogram

Äpent for publikum

NaKuHel-senteret i ,{sker, Gateadresse: Semsv. 168

Arrangør: NaKuHel-senteret i Asker Kontaktperson: Kristin Bredal Berge, Semsv. 168,

1384 Aske¡ Tlf.:66 90 1,9 11 E-post: post@nakuhel.no Inte¡net: Kommer på
www.nakuhel.no

Ä.pning av Folkehelsejubileet i Asker 25. mn 2003
furangementsform: Kulturhistorisk vandring fra Blakstad sykehus til Semsvannet og
Na-Ku-Hel-senter. Historielaget bid¡a¡ med informasjon om stedene langs elven, det vil
også bli oppgaver underveis.

Ä.pent for publikum

Start fra Blakstad sykehus eller andre steder langs elven - mål ved Semsvannet

Gateadresse: Strandveien 35, 137 1 Asker Bygning: Kultu¡tunet

Atrangør: Asker kommune, Sykehuset Asker og Bærum HF div. Blakstad, Bærum Histo-
rielag, Asker Velforbund, Asker Museum, NaKuHel-senteret m.fl.
Kontaktperson: K¡istin Bredal Berge, NaKuHel-senteret i Asker, Semsv. 168, 1384 Asker
Tlrf .:66 90 19 11 E-post: post@nakuhel.no Internet: kommer på www.nakuhel.no
Kontaktperson: Tove Karlssen , Sykehuset Asker og Bærum HF div. Blalatad, Strandv.35,
Pb. I 43, 1 37 1 Asker Tlf. : 66 7 5 I 0 00 postblakstad@asker.online.no

Som ledd i 4OO-årsma¡keringen er det laget et nytt kart - uVandring og undring langs

Askerelvar. Med dette kartet ønsker man å stimulere enda fe¡e til det enkieste av alle

helsetiltak, - daglig tur med tid til vandring og undring. Kartet beskriver vassdraget fra
Semwannet til utløpet i fiorden ved Blakstad med sin geologi, vegetasjon, dyreliv, veifar,
vad og bruer samt ulike anlegg i vassdraget gjennom historien, spesielt mølledrift og isdrift.

Fra arbeid i det stille - til kamp om kvinners tid.
S anitetsforeningens virke gj ennom 1 9 0 0-tallet
Utstilling, Äpent for publikum, Gamle Hvam Museum Gatead¡esse: Hvamsveien

Arrangør: Gamle Hvam Museum, Kontaktperson: Museumsbesryrer Tom Jøran Bauer,

Hvamsveien, 2165 F{vamTlf.: 63 90 96 09 E-post: post@gamlehvam.ml$elrm.no

Äpningstider:

25.mai- 31.august2003: Hverdager 1100- 1600

Lør-, søn- og helligdager 1200-1700

Spesielle aktivitetsdager:

S ø ndag 2 5. rr'ai 20 03, 1200 - 17 00 : Utstill i l gen åpner
Sønclag 15. juni2003, 1200-1700: Temaclag m/ foredrag
Søndag22. juni2003, f200-1700: Aktiviteter lra gamle dager

rVandag 23. jv.ni 2003, 1 200- 1 700: Jonsok
Sønclag 29. juni 2003, 1200-1700 Ganrmel årgang

Søn dag 27 . jLrli 2003, 1200 - 17 ()0 : Søndag lør olsok
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-tirsdag29. júi 2003, I 100-1700: Olsok med brødbakst og sangleker
Søndag 17. atg. 2003, 1200-1700: Gamle Hvamsdagen
Søndag7. sept. 2003, 1200-1600: Gamle jernovner
Søndag 14. sept. 2OO3,1200-1600: Kulturminnedagen. Bl.a. foredragkl. 1300:.Atre

gærninger og ro vetru'e. Om privatforpleining av psykiatriske pasienter i Nes på
Romerike i fø¡ste halvdel av 1900-tallet.

Søndag 7 . des. 2003, I 200- 1 600: Førjul på Gamle Hvam

Nannestad-dagene:
Fra klosterpleie til digital diagnose 31. mai - l. juni 2003
Arrangementsform: utstillinger, kulturinnslag, bruktma¡ked, utstilling med arbeider fra
tegnekonkurranse for skoleelever.,{pent for publikum

Sted: Biblioteker og servicekontoret

Arrangør: Nannestad kommune Kontaktperson: Helsesjef Britt Saga, 2030 Nannestad
'Ílf 

. : 63 99 61 7 3 Inte¡net: www.akershus.kulturnett.no

Samarbeidende parter i Nannesød kommune: kultursjef, helsesjef, skolesjef, miljøsjei
No¡ske Kvinne¡s Sanitetsfo¡enin5 Historielage r, I-A2I g¡uppen, lokale ko¡

Jentekonferansen - enn annerledes skoledag 4. juni20O3
MåIgruppe: Alle 9. kiassejenter i Oslo ogAlershus

Sted: Oslo Spektrum

Arrangør: Norske Kvinners Saniretsforening TlF.: 24 11 56 20
E-post: post@sanitetskvinnene.no

Målet medJentekonferansen er økt offentlig fokus på unge kvinners helhetlige heìse, øke
deltakernes bevissthet om seksualitet, rusmisbruk og kropp og samtidig begeistre, motivere
og inspirere deltakerne.
Dette er noe av budskapet som ønskes formidlet til 3000 l4-årige jenter som er invitert til
konferansen: <Våg å velge - våg å være. Det er mange måte¡ å være OK på. Verden er full
av muligheterl Du ha¡ rett til å ha det b¡a.,

Kveldsvandring påAsak i nåtid og fortid 12. j:uni2003
Vandring. Veiviser: Vidar l¿rsen. Ä.pent for publikum. Sted: Fremmøre på Asakmoen.
Anangør: Skedsmo Bygdekvinnelag

Beveg deg! - fokus på bevegelsesglede og ernæring 14. j:uni2003
Rent vann - Vannets historikk og betydning for folkehelse

Markering i gågaten i Sandvika. Utdeling av renr venn f¡a vanntankbil. Åpent for
publikum. Sted: Gågaten i Sandvika. Arrangør: Fysiorerapeutene i Bærum kommune

e.
Atte gærninger og to vettu'e -
om privatforpleining av psykiatriske pasienter i Nes på Romerike i fø¡ste halvdel av
1900-tallet 15. juni og 14. septemb e¡ 2003

Foredrag og allsar-rg. Åpent for publikum. Gamle H'am ìvlrreum Gareadresse: 2 165 Hvam.
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Arran:gør: Gamle Hvam Muse um Kontaktperson: Museumsbesryrer Tom Jøran Bauer
Adresse: Hvamsveien, 2165 F{vamTlf .: 63 90 96 09 E-post:
post@gamlehvam. museum.no

Juni-vandring med Olav Grosvold 18. jani2003
Kulturhisto¡isk opplevelsestur i Vestmarka. Åpent for publikum . Sted: Fremmøte ved
NaKuHel-senteret, Semsveien 168, Asker .Arrangør: NaKuHel-senteret i Asker Kontakt-
person: IGistin Bredal Berge, Semsv. 168, 1384 Asker

Tlf;66 90 19 ll E-post: post@nakuhel.no Interner: Kommer på www.nakuhel.no

Temauke på bibliotekene i Bærum
Utstilling av gammelt utstyr og protokoller, lysbildefremvisning med mer

Anangør: Fylkeskomiteen i Akershus Kontaktperson: Ande¡s Smith, Helseavd., Fylkes-
mannen i Osio ogAkershus, Pb 8040 Dep, 0031 Oslo Tff.:22 00 37 00 E-post:
anders.smith@fl -ak.stat. no

Elvefestivalen i Nes kommune
Utstilling i kulturhuset, Elevkonku¡ranse med tema kultur og helse, Elvevandring, Med
sykkel fra gard til gard. Ä.pent for publikum

Kalvøyafestivalen i Bærum ha¡ bla¡t annet tema betydningen av S,sisk
aktivitet. Fysioterapeuter er til stede og setter fokus på frsisk aktivitet under festivalen

På Barnas Kulturfestivai - Kalvøya blir det utdeling av vann på flasker, stands og plakarer.
Fokus på rent vann, vannets historikk og berydning for folkehelsen. Teaterforestilling av
Søstrene på Verket: uOm helsa holder,

Anangør: Fylkeskomiteen i Akershus Kontaktperson: Anders Smith, Helseavd.,
Fylkesmannen i Oslo ogAkershus, Pb 8040 Dep, 0031 Oslo Tlf.: 22 00 37 00
E-post: anders.smith@fl-ak.stat.no

Rælingen kommune v/helsetjenesten markerer 40O-årsjubileet
på Løvenstadtunet 3. september 2003

Allsang og dans. Fotoutstilling laget av 5.ldassinger i kommuren, tema: Hva hemmer og
fremmer helsel Sted: Løvenstadrunet

Arrangør: Sanitetsfo¡eningen, frivillighetssenrralen, kultur, skole og helsetjenesten i
Rælingen kommune Kontaktperson: Karin Tviberg
E-post: karin. wiberg@ralingen.kommune.no

Våren 2003 ga sanitetsforeningen alle 5. klasser i kommunen et engangskamera for å ta
bilder som illustrerer hr.ilke fal<torer som virker positii.t eller negativr irn på helsen. I lor-
kant underviste skolehelsesøstrene om samme ten-ra. Bilclene presenreres i en lotoutstilling.

Fra programmet 3. septernber' 2003 pâ Lør.enstaclruner:
. ,Ä.pning med rnusikkgruppa nTut og Blæs,.
. Hjstorisk tilbakeblikk på cler lorebyggencle helsearbeicler
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kl. 18.30 Foredragv/ dr. Margareta Bondevik: Helsetjenesten før
kl. 19.00 Foredragv/ helsesøster Ragnhild Holm: Helsetjenesten nå

kl. 19.30 Foredrag v/ helsesøster Edel Bratlie: Heisetjenester for ungdom

l0.september 2003
kl. 09.00, 10.30 og 12.00: Martin går på trynet. Et teaterstykke om en vanskelig dag for

en ung gutt. Forestillingen går i Storstua for 5.-7. klassetrinn, v/Skogblomsten

teatergruPPe

kl. 19.00-21.00: Helsearbeid gjennom 400 år. Utsdlling på Skårer Gård.

kl. 19.00: Teate¡forestillingenoOmhelsaholde¡,avSøstrenepåVerket. Ibiblioteketpå
Triaden.

1 1. september 2003

kl. 17.00-19.00: lørenskog sykehjem i Gamleveien 104 holder åpent hus med unde¡hold-
ning, foredrag og omvisning i þdderhagen

kl. 17.00 - arrangement i Solgården

UJ.17.30 - Off. åpning av paviljongen v/ordfø¡er Mette Korsrud
kI.18.30 - Kort om forskjellige fagområder innen helsevesenet i dag, v/ergoterapeut, lege,

sykepleier, fysioterapeut og musikkterapeut

13. september 2003:
Offìsiell åpning av kunstgressbaner

kl. 12.00 på Rolvsrud stadion

kl. 13.00 påTorshovbanen

kl. 14.00-16.00: En god iatter, ikke bare fo¡ moro skyld. KäsertvlØyvind Thorsen,

Lørenskog bibliotek på Triaden. Latte¡ mot utb¡enthet v/Liv & Lyst

14. september 2003:
Kulturminnedagen markeres ved Skårer Gård, Løkenåsv. 35.
kl. 12.00 -Åpning av kulturminnedagen v/kultursjef Torkel Sveinhaug

H. 12.15 - Lars Hauge fremfører uUten kultur tørker sjelan

kI. 13-14 - Politikerbenken med Ka¡i Kjos, Ieder av helse- og sosiaÌuwalget

kl. 13.30 - Minikonsert v/Lørenskog Mannskor
H. Á-15 - Friskis ð¿ Svettis

kl. 15.00 - nFrisk luftn

Helsearbeid gjennom 400 år. Bemannet utstilling ved Skårer Gård fra kl. 13.00-14.00.

Vår medisinske kulturarv 14. septernber 2003.
Utstilling og teaterlorestilling. .A.pent for pubiikum. Sted: Äs rådhus, Store sal. Arrangør:

Äs historielag og Âs kot r-,rn.

Kontaktperson: A¡ne Bentzrød Adresse: Ä* ko--.r.re, Postboks 195, 1431 As

E-post: Anne.Bentzrod@as.kommune.no

Markering av det offentlige helsevesenets 400 årsjubileum. Fri adgang.

Kl. 13.00 åpning av utstìllinga av r'år nærhistorie ìnnen forebyggende arbeid

I(. 14.00 uOm helsa holder,, Søstrere på Verket lratnfører en lystig leksjon om olfe r-rtlig

helse i Norge gjennom 400 år'

Kulturrninnedag på Eidsvoll 1 4. septemb el 20A3
Foredrag v/ $'llceslege Anders Snith, teateroppsetning v/skoleelever, kor/musikk, omvis-

ning. nFru HedvigAnker, forteller om sjn datter. Åpenr For pr-Lblìkun. Erdsvoll.
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Arrangør: Eidwoll 1814 - Rikspolidsk senter. Samarbeid med steine¡skolen Kontakrper-
son: Olaug Nybø, CarstenAnke¡wei l9 Tlf.: 63 9222 l0
E-post: olaug.nybo@eidsvolll 8 14.museum.no

Kulturminnedagen: Kloke koner, helsevesen og <Êne damer> - folkemedisin,
helsevesen og veldedighet i A-kershus og oslo i forhold til ba¡nesykdommer 1900-1950
14, september 2003

Foredrag v/ Inge Torstenson, magister i folkeminnevitenskap. Äpent for publikum.
Ake¡shus fylkesmuseum, S rrømmen.

Arrangør: Akershus fylkesmuseum

Kulturminnedag på Asker Museum 14. septemb et ZO03
Konferanse. Ä,pent for publikum. Asker Museum, Otto Valstadsv. 19 .

Arrarrgør: Aske¡ Museum Konraktperson: Fredrikke Hegnar von Ubisch,
Otto Valstadw. 19,1395 Hvalstad Tlf.: 6679 00 17

Psykiskuwiklingshemmedes levekår i Norge.
Vyer fra vikingida til i dag. 16. september 2003.

Foredrag. Losje concordia, skedsmogt. 7, Lillestrøm. Arrangør: Lilles¡røm historielag

Forsvarets dager 79.-21. seprembe r 2OO3
Apent for publikum. Hellerudsletta/Skedsmo
Arratgø r : Forsvarets sanite rstj eneste Kontaktperson: Maj or John Monn,
2058 Sessvollmoen Tlf.: 63 92 58 10 E-post: jmonn@mii.no

Jubileumsmarkering på Emma Hjort Museum.
Arrangement og utgivelse av bokhefte ved Asker og Bærum hisrorielag.
Äpent for publikum. Emma Hjort Museum, E--a Hjortsv. 64, 1303 Sandvika.
Anangør: Emma Hjort Museum

Helsejubileet og Forskningsdagene markeres i
Skedsmo kommune: Jakten på et bedre liv"
Skedsmobibliotek, Hovedbiblioteket på Strømmen.

Arrangør: Skedsmo kommune Kontaktperson: \Øencke D. \(/esreren, Skedsmo bibliorek
T If .: 64843385 E-post: rvenckew@skedsmo.kommune.no

Programmet:

FredagT9lg 2003 ld. 19.00: Äp'ing med Gla'Jazz på Hovedbibrioreket, srrømmer.
Anledning til kjøp av snacks og god drikke.
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Akershus fylkesmuseum. Samarbeid m/Akershus $rlkesmuseum. Inng.: kr. 30,-
inkl. enkel servering.

Mandag 6/10 2003 kl. 19.00: oEn dag uten trening er er dag uten mening.o - Foredrag

v{ohan Kaggestad om fysisk og psykisk helse. Inng.: l¡. 50,- inkl. sewering av

fiukt.
Onsdag 81102003 kl. 18.00-19.00: Magedans for voksne. Arabiske eventyr for barn.

Inng.: kr. 30,- for voksne/Gratis for barn.

Fredag 10/10 2003 H. 18.30: Verdensdagen for psykisk helse. Forfatterbesøk v lAreKalvø.
<Bjerkebrøleo underholde¡ med humoristiske viser. Samarbeid m. Skedsmo

mållag. Inng.: k¡. 50,- inkl. enkel sewering.

Grønn søndag 12. oktober 2003
Opplevelser i d¡ivhus og hage, innhøsting og kultur. Åpent for publikum.
fuke¡ NaKuHel-hagen Gateadresse: Semsveien 168.

Atratgør NaKuHel-senteret i Asker Kontaktperson: K¡istin Bredal Berge, Semsv. 168,

1384 Asker Tlf.: 66 90 19 1 1 E-post: post@nakuhel.no -
Internet: kommer på www.nakuhel.no

Kurshelg på Norges Idrettshøgskole 15. november 2003
Bla¡t annet foredrag ved Matti Goksøyr: Id¡ettens fremvekst og helseidealer gjennom
historien. Akershus idretsk¡ets .

Kreatiw verksted og marked
Kulturell møteplass med verksteder, marked, utsdllingeÌ og kafé. Åpenr for publikum.
Verksted fo¡ ba¡n. NaKuHel-senteret i Asker Gateadresse: Semsveien 168

Arrangør; NaKuHel-sente¡et i Asker Kontaktperson: K¡istin Bredal Berge, Semw. 168, 1384
Asker Tlf.: 66 90 1,9 I 1 E-post: post@nakuhel.no - Intetner Kommer på www.nakulel.no

Jubileumsmarkering
Omvisning på Glit¡reklinikke.r. Åp.nt for publikum. Glitt¡eklinikken.

Anangør: Glittreklinikken Kontaktperson: Adm.dir. Olav Kåre Refvem, 1488 Hakadal
-llf.:67 05 B0 00 E-post: glittre@glittreklinikken.no

Jubileumsmarkering
Sted: Bekkestua, Bærum (yrkeslaglærerutdanningen) og Lørenskog (helsefagutdanningen)

Arrangør: Høgskolen i Akershus Kontaktperson : T rygve Hermansen, Nordbyhagaven. 30,
1474 Nordbyhagen TIf.: 67 97 53 49

Om helsa holder - en lystig leksjon om offentiig helse
i Norge gjennorn 400 åLr.

Teaterforestilling. Fra høsten 2003 tilrettelagt lor ulike klassetrinn i skolen. Arrangør:
uSøstrene på Verketn (Bærums Verþ i samarbeid med Bæmm lcomnune og Fylkeskomi-
¡een i Akershus Kontaktpersoner: Anne Storrusten og Ragnhild Gjerstad, TlF.:98672 009
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Diakoniets dag
Anangør: Kirkelig fellesråd, Bærum

Vallerrevyen med helsetema
Atrangør: Fylkeskomiteen i Akershus Kontaktperson: Ande¡s Smith, Helseavd.,
Fylkesmannen i Oslo ogÁkershus, Pb 8040 Dep, 0031 Oslo Tlf.: 2200 37 00
E-post: anders.smitl@fl-ak.stat.no

Nesbula¡eld: Helse og trivsel. Fokus på arbeidsmiljøet
på Funnefoss
Kåse¡i mm. Nes kommune. Atrangør:Nes kommune

Vannforsyningens betydning for folkehelsa

'\trangør: Kontor for miljørettet helseve¡n og smittevernkontoret, Bærum

Undervisningsopplegg på DVD

OSLO
Folkehelsekonferanse for Oslo og Akershu s 25. marc 2003
Målgruppe(r): Ledende helsepersonell og rådmenn/ordførere i kommunene, personell i
helseforetak, i fylkeskommunen, hos Srlkesmann og andre som er sentral i folkehelsearbeid

Arrangør: Helseavdelingen hos Fylkesmannen i oslo ogAJ<ershus i sama¡beid med Sosial-
og helsedirektoratet Kontaktperson: Ylva Risberg, Fylkesmarnen i oslo ogAkershus
Adresse: Posrbols 81 I I Dep, 0032 Oslo Tlf .: 22 00 39 00
E-post: ylva.risberg@fm-oa.stat.no

Program:

Historisk tilbakeblikk på 400 år med offentlig helsetjeneste, presentasjon av bokverket
nDet offentlige helsevesen i Norge 1603-2003,
Folkehelsemeldingen: Resept for er sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i $'lkene

Den internasjonale helsedagen:
Hygiene/helsestell i Oslo. 7 apùI 2003
Utsrilling, minisemina¡ og lansering av boken uHelse for de manger, Oslo Byarkiv,
Ma¡idalweien 3, 0178 OSLO

A'rangør: oslo komm*ne Ko'rakrperson: Grerhe lvlarhilde sundby, Byrådsavd. fbr
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velferd og sosiale Uenester, Rådhuset, 0037 Oslo - Tlf .: 23 46 16 95
E-post: grethe. sundby@radhuset.oslo.kommune.no

Helse for de mÍrnge. Om hygiene/helsestell i Oslo
Utstilling. Oslo Byarkiv, Maridalweien 3, 0178 OSLO

Anangør: Oslo kommune Kontaktperson: Grethe Mathilde Sundb¡ Byrådsavd. for
velferd og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo -'llf .: 23 46 16 95
E-post: grethe.sundby@radhuset.oslo.kommune.no
Internet: Se Byarkivets egne sider www.bar.oslo.kommune.no

Fra vårprogrammet på Ibsen-museet:
9 apriI2003: En folkefiende - og den maktesløses makt v/ prof. Bjørn Hemmer, med
videoinnslag: Arthur Mille¡s versjon fra McCarthy-ddens USA
30 april2003: Om legeskikkelser og medisinske emner i Ibsens dramatikk v/psykiater
Torbjørn Vatnaland, med videoeksempler

Arrangør: Ibsen-museet Adresse: Arbiensgt. I - Tlf.: 22 55 20 09

Naiviteten i folkehelsearbeidet og samfunnsmedisinens framtid:
Veien videre etfef 400 år med offendig helsetjeneste
Dagsseminar. Det norske medicinske Selskab, Drammensvn. 44, Oslo.

Anangør: Det norske medicinske Selskab og Norsk forening for samfunnshelse (NFSH)
Adresse: NFSH, Inst. for alimenn- og samfrrnnsmedisin, Universiteter i Oslo, Posrbola
1 30, Blindern, 03 I 8 Oslo - Tlf .: 23408153 E-post heidi.þhol@fhi.no

Temabolker for dagen:

Hva handler dette om? Folkehelse og samfunnsmedisin
St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
Er folkehelsearbeidet i utakt med kunnskapsgrunnlaget?

Medisinsk historie på Ullevål 74. mu 2003
Vandring på Ullevål universitetssykehus/det medisinske museet.

Ullevål universitetssykehus.

Arangør: Oslo kommune Kontaktperson: G¡ethe Mathilde Sundby, Byrådsavd. for
velferd og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo Tlf .:23 46 16 95
E-post: grethe.sundby@radhuset.oslo.kommune.no

F{istorier om helse
Utstilling i Rikshospitalets felles arealer (Glassgaten)

Arrangør: Stiltelser-r Nasjonalt medisinsk museum, Rikshospitalet, Det medisinske fakultet
sarnt det kommende mLrseLlm for universirers- og vitenskapshistorie, begge ved Universirc-
tet i Oslo, Det norske medicinske Selskab. I(ontaktpersoner: Jacob B. Narrig, Immunolo-
gisk institurt Rikshospitalet Tlf.:23 07 30 17118 E,post: j.b.nan.ig@labrned.uio.no og
Elisabe¡h T Srvärd Tlf: 95802425 E-post: elisabeth@srvard.''ro
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iter fra helsetjenestens historie f¡a gamle dager og inn i
til utstillingen arrangeres temaforedrag og andre kultu-

Äpningsdagen 4. j*,i 2003 vil også by på et medisinsk historisk seminar med følgende

Program:
09.00 - 09. 1 0 Åpning ved Stiftelsens leder professor Jacob B. Nawig
09.10 - 09.40 Museumsdi¡ektø¡ Liv Håskoll Haugen, Sent¡ale utfordringer for

10.00 -

r0.35 -
1 1.10 -
12.00

13.00 -

Nasjonalt medisinsk museum.
10.25 Forskningsstipendiat cand. philol. Erik Ingebrigtsen, Tematisk oppbyg-

ging av utstiilingen uSp¡ ikke i trappen> ved Sverresborg,Trøndelag
Foikemuseum i anledning Helsejubileet 2003

I 1.00 Medisine¡srudentene,A.nne Regine Skogen og Ann K¡istin Fet Støwig,
<Alette Schreiner - en sror fo¡sker i sþggen av sin mann?>

I1.35 Fo¡fatter Bjørn Lobben, Poliohistorien i Norge
.,4.pning av utstillingen: <Historier om helsen ved tidligere helseminister
\(/erner Christie

13.40 Professor Thomas Söderqvist, København. Medicinhisto¡ien i spændings-
feltet mellem telste¡nes historie og genstandenes histo¡ie

14.00 - 14.25 Post.doc.stipendiat Aina schiøtz, fJniversitetet i oslo Fra pirquet tir
mammografi: Forebyggende helsearbeid unde¡ velferdsstaten

14.35 - 15.00 Professor Ole Fyrand, fukshospitalet, Hospitalenes hisrorie

Jentekonferansen - enn annerledes skoledag 4. juni 2003
Alle 9. klassejenter i Oslo og Akershus. Oslo Spektrum

Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening Tlf.: 24 11 56 20
E-post: post@sanitetskvinnene.no

Målet med Jentekonferansen er økt offentlig fokus på unge kvinners helhetlige helse, øke
deltakernes bevissriet om seksualitet, rusmisbruk og kropp og samtidig b.g.istre, morivere
og inspirere deltakerne.
Dette er noe av budskapet som ønskes formidlet til 3000 14-årige jenter som er invite¡r til
konferansen: nVåg å velge - vã.gä.være. Det er mange mårer å være OK på. Verden er full
av muligheter! Du har rett til å ha det b¡a.o

Åpning av nyhovedutstilling på Norsk Teknisk Museum:
<Sunn sjel i et sunt legeme. Nasjonalt medisinsk Íruseum)
Urstilling. Åpent lor publikum - spesielt bam og unge. Norsk Teknisk Museum,
I(jelsåsveien t43, 049 1 Oslo

Arra'gør: Norsk Tek¡isk Museurn Kontaktperson: Direktør Gur-r'ar Nerheim
Adresse: Kjelsåsveier.r 143, 0491 Oslo Tlf.: 22 79 60 00
In rernet: \wv1v. mLlseLlmsneft . no/ntnr/
Halvdagsserninar på Felix og mottakelse på Àzlunchm'seet'ecl ordføreren i oslo.

Luld<et arrangement. Felix og lVl rrnchmuseet.

Arrangør: oslo konmune I(ontakrperson: Grethe Nlathilcle Sundby, B1,rådsavcl. lor: r,el-
lercl og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo Tll;23 I+G 16 95
E-post: grerhe.sunclby@radl-ruser.oslo.kormune.no
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Hj ertetransplantasj on
utstilling på Rikshospitalet âpnet 3. november 2003 av helseminister DagÊnn Høybråten.

Arratrgør: Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum

HEDMARK
Jubileumsutstilling om forebyggende arbeid
og den lokale helsetjeneste gjennom tidene
Museumsutstilling. Allmennheten, skoleverket. Ramsmoen i Tynset

utgiver: Fylkeskomiteen i Hedma¡k Kontaktperson: Hans Pette¡ schjønsb¡ Helseavd.,
Fylkesmannen i Hedmark, BoI<s 4344,2308 Hamar Tlf.:62 55 13 50
E-post: harrs-petter.schjonsbye@fl -he.stat.no

Undervisningsopplegg for skoleelever blir laget i sama¡beid med sykehuset på Tynset, og
til høsten vil det blir arrangerr en semina¡rekke.

Jubileumsmarkering ved Kongsvinger sjukehus
-Ä.pne dager, foredrag, demonstrasjoner, utstillinger av foto og gjenstander. Åpent for
publikum. Kongwinger sjukehus.

Arangør: Prosjektgruppe, Kvinnemuseet Kontaktperson: Sykehusdirekt ør Tove Kjeverud
Fossan Adresse: Kongsvinger sjukehus, 2226Kongsvineer Tlf.: 62 BB70 0O

E-post: k-sj@online.no

Utstilling på Kvinnemuseer: Hvordan har vi det i dag?
Utstilling. Åpent for publikum. Kongsvinger Gateadresse: Løl<kegr. 35

Arangør: Kvinnemuseet i Kongsvinger Kontaktperson: Kari Sommerseth Jacobsen ,

2213 Kongsvineer Tlf,,: 62 88 82 90 E-post: kvinnemuseet@easr.no
Internet: www.kvinnemuseef .no

Utstillingen ha¡ <Kvinne¡ og helse, som tema og organiseres i samarbeid med Norske
Kvinners Sa¡itetsfo¡ening. Det inkluderes et opplegg for skolene.

Amtslege Otto Aamodts legekonror 1899-1916
Utstilling av kontor, bøker, insrrumenter et.. Ä.pent for publikum. Aamodt-gården,
Øvrebyen 22 1 3 Kongsvinger

Arrangør: Prosjektgruppe y/Kv.innemuseet Konraktperson: Kari Noer, K'innemuseet,
2213 Korgsvinger Tlf.: 62 88 82 90 - E-post: kvinnemuseer@east.no

Aktiviteter ved <Ga-rnrneldoktoren>
Undervisningsopplegg i fo¡m av aktiviretsdager for grunnskolen og med bakgmnn i
clistriktslegeordninger-r i gamle dagel. Allmennhe¡en, skolen spesielt. Glomdalsnruseer,
Elverum
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Fylkeskomiteen i Hedmark Kontaktperson: Hans Petter Schjønsb¡ Helseavd., Fylkes-
mannen i Hedmark, Bola 4344,2308 Hama¡ - Tlf.: 62 55 13 50 E-post: hans-
petter.schjonsbye@fl -he.stat.no

Ä.p.n dagved Sentralsykehuset (Elverum og Hamar)
Ä,pen dag med foredrag med mer. Allmennheten. Glomdalsmuseer, Elve¡um.

Fylkeskomiteen i Hedma¡k Kontaktperson: Hans Petter Schjønsby, Helseavd.,

Fylkesmannen i Hedma¡k, Bol<s 4344,2308Hanat -TIf .: 62 55 13 50
E-post: hans-petter.schjonsbye@fl -he.stat. no

Helse og sykdom i Hedmarki gamle dager
Seminar på kulturminnedagen 14. september 2003. Åpent for publikum. Hedmark-
museet, Domkirkeodde n, 2305 Hamar Bygning: Hedmarkmuseets aula

Arrangør: Hedmarkmuseet Kontaktperson: Ragnhild Nyhus Tlf.: 62 54 27 00

nGlimt fra Hedma¡kshelsa, - En antologi om samfunn og
helse i Hedmark gjennom tidene (artikkelsamling)
Bok utgitt av Fylkeskomiteen for 40O-årsjubileet, Fylkesmannen i Hedmark, Helseavd.

Redaktører e¡ Pe¡-Øivind Sandberg og Hans Petter Schjønsby. Allmennheten, skole-
verket, media

Utgiver: Fylkeskomiteen i Hedma¡k Kontaktperson: Hans Pener Schjønsb¡ Helseavd.,

Fylkesmannen i Hedmark, Boks 4344,23O8 Hamar -TLf .: 62 55 13 50
E-post: hans-petter.schjonsbye@fl -he.stat.no

Arkivenes dag 8. november 2003
Foredrag og omvisning.,A,pent for publikum. Statsa¡kivet i Hamar

Arrangøt: Statsarkivet i Hamar, Lille Strandgt. 3 Telefon: 62 52 36 42
E-post: Statsarkivet.Hamar@riksarkivaren.dep.no -
Inte¡net: www.riksa¡kivet. no/hamar/om. html

Program for Arkivdagen:
12.00-15.00

Velkomsthilsen v/ s tatsarkivaren

Foredrag v/ tidligere $zlkeslege Hans Perter Schjønsby: nOm helsebringende arkiver.
Uwiklingen fram mot et moderne helsevesenr.

Omvisning i magasin og konseweringsavdeling

En kavalkade over Stiftelsen Blaaruds historie
fra 1803 og frem til i dag
Oppføring av historisk forestilling. Srifrelsen Blaarud på Sanderucl

Utgiver: Fylkeskomiteen i Hedmalk. l(ontakrperson: Hans Pet¡el schjønsby, Helseavd.,

Fy4kesmannen i Hedmalk, Boks 4344,2308 Hamar - TIl.: 62 55 13 i0
E post: hans-perter.schjonsbye@fl-he.sra¡.no
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VESTFOLD
Folkehelsekonferanse 2. jani 2003
Målgruppe(r): Ledende helsepersonell og rådmenn/ordfø¡ere i kommunene, personell i
helseforetah i S'lkeskommunen, hos f'lkesmann og andre som er senrral i folkehelsea¡beid

Atrangør: Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i vesdold i sama¡beid med sosial-
og helsedirektorater Kontaktperson: Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i
Vestfold, Avd. for helse og sosial, Posrboks 2076,3103 Tønsberg Tlf.:33 37 23 90
E-post: evh@fm-ve.star. no

Program:

Historisk tilbakeblikk på 400 år med offentlig helsetjeneste, presentasjon av bokverket
uDet offentlige helsevesen i No rge 1603-2003>
Folkehelsemeldingen: Resept for et sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i S,lkene

Utstilling i Vesdold $'lkesmuseum: Helsevesenets uwikling
i Norge generelt og glimt fra helsehistorien i Vesdold
Målgruppe(r): Alle

Atrangør: Vestfold Srlkesmuseum i samarbeid med Helse- og sosialavdelingen hos
Fylkesmannen i Vesdold Kontaktperson: Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i
Vesfold, Avd. for helse og sosial, Postboks 2076,3103 Tønsberg Tl1.: 33 37 23 90
E-post: evh@fm-ve.srar.no

Markering av 4O0-årsjubileet på Hedrum Bygdetun 27. juli2003
A'.'angør: Hedrum historielag Kontaktperson: Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesman-
nen i Vestfold, Avd. for helse og sosial, Postboks 2076,3103 Tønsberg Tff.:33 37 23 90
E-post: evh@fm-ve.srar.no

Kulturminnedagen.: Byvandring i Sandelord med tema
fra lokal helsehistorie 14. september 2003
Målgruppe(r): AJle

Arrangør: Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson:
Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i Vestfold, Avd. for helse og sosial,
Postboks 2076,3103 Tønsberg Tlf.:33 37 23 90 E-post: evh@fm-ve.srar.no

Forskningsdagene 24.-25. september 2A03 z

Jakten på et bedre liv
Foredrag, dikt, smaksprøver m.m. Tønsberg og Nøtterø1. Bibliotek

Arrangør: Tønsberg og Nøtterøy Bibliorek i samarbeid med FIelse- og sosialavdelingen
hos Fylkesmannen i vesrfold Kontaktperson: Elisabeth vestbakke Haugen, Fylkesmannen
i Vestfold, Avd. for helse og sosial, Posrboks 2076,3103 Tønsberg - TlF.:33 37 23 90
E-post: evh@fm-ve,s rar. no lnterner: rwr.rv. ronsberg.folkebibl.no
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Programmet: 24. september 2003 kl. 1915:

Jørgen Skavland: Val<sine mot helsens mistrøstligheter. Foredrag basert på boken
Frisk nok fo¡ livet.
Gro Dahle leser ohelse-dikt,

,A,pning ved S'lkeslege Svein Lie

25. september 2003H. 1730:
Ernæringsfysiolog Line Kristin Johnson: Hjerteligvelbekomme! - hvordan mat påvirker
hjertets helse

Det serveres sunne sma-l<sprøver, laget av kommer på Kokkelandslaget.
Arrangementene er gretis og åpne for alle.

Arkivenes dag 8. november 2003
Ucstilling, foredrag. Alle. Hvalfangsrmuseet i Sandefi ord.

Arrangør: Hvalfangstmuseet, Vestfold frlkesmuseum og ÊTlkesarkivet Kontaktperson:
Elisabeth Vestbakke Haugen, Fylkesmannen i Vestfold,,{vd. for helse og sosiai,
Postbols 2076, 3103 Tønsberg TIf.:33 37 23 90 E-post: evh@fm-ve.star.no -
Internet: http ://frlkesarkiver.vfk. no

Programmer lørdag B. novemb er 2003 kl. 14.00 - ca. 76.30:
Helsehistoriske foredrag:
Historiker ole G. Moseng: nRaderyke og radesykehus - om en þonstnrert qtkdorn og svleehus

for,å behandle pasientert.
Lege Kristian Ree: uHuakjuÞe og spekkfnger - helseforhold på hualfangsten,

Det vil også bli åpning av utstillingen <Kilden til en bedre hehe. Utstillingen viser et uwaJg
av arkivmateriale og fotograter f¡a flere institusjoner; Hva]fangsrmuseet, vestfold fylkes-
museum, Statsarkivet i Kongsberg, Riksarkivet og Fylkesarkivet for Vestfold.

TELEMARK
Internettsider med stofffra helsehistorien i Telemark
Atrangør: Fylkeskomiteen i Telemark Kontaktperson: Ellen Bang A. Normann, Fylkes-
mannen i Telemark, Helseavd., Pb 3054 Handelstorger, 3701 Skien Tlf .:35 90 54 00
E-post: ellen.normann@fm-te.srat.no - Inrernet: lwwv.helsejubileum-telernark.com

Folkehelsekonferanse 2. april 2003
Målgruppe(r): Leder-rde helsepersonell og rådmenn/orclfø¡ere i kommunene, personell i
helseforetak, i $'lkeskommunen, hos $'lkesman¡ og andre som er sentral i folkehelsearbeid

Arrangør: Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark i samarbeicl med Sosial- og
helsedirektoratet Kontaktperson: RogerJensen, Fylkesmannen i Te.lemark, Helseat,d.,
Statens hus, 3708 Skien Tlf.: 35 5B 6l 00 E-posr: r-oger:.jensen@fm-te.srat.no

Program:

Historisk tilbaleblikk på 400 år rned offenrlig helsetjenesre, presentasjon av i¡okverker
uDet ofÍèntlige helsevesen i Nolge 1603-2003"
Folkehelserneldingen: Resept for er sunnere Norge
Sarsingel innen folkehelsearbeicl i fylkene
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<Hvordan har vi det i dag?> -
Helsehistorisk seminar 24.-25. mat 2003
To dagers seminar. .A.pent for publikum. Brekkeparken, Skien- Bygning: Brekkeparken
res caura¡t, Telema¡k museum

Arrangør: Telemark historielag, Telemark museum og f,lkeskomiteen
Kontaktperson: Ingvar Skobba, Telemark historielag, Haugv. 8, 3800 Bø, Haugv. 8,

3800 Bø Tll.:35 95 00 78 E-post: iskobba@online.no

Internet: www.helsejubileum-telema¡k.com , www.telemark-historielag.com

Tema: Den medisinske verden i svartebøkene fra Telemark, starten på sykehustilbudet og

helserådenes (sunnhetskommisjonenes) arbeide på 180O-tallet, sykepleierutdanningens
f¡emvekst i Telemark, bedriftshelsetjenesten og dens røtter i fi.lket, de politiske helse-

stormene på syttitallet og uhvordan har vi det egentlig i dag?,,

Fra kirkegårdsjord til tarzanfabrikk -
Utstilling om sykdomsforebygging gjennom tidene
Utstilling. .Apent for publikum. Telemark museum Gateadresse: Brekkeparken, Skien

Arrangør; Telemark museum Kontaktperson: Vibeke Mohr, Telemark museum, Brekke-

parken Tlf.: 35 52 35 94E-post: vm@telemark.museum.no

Utstillingen fokuserer på det helsefremmende arbeidet gjennom tidene fra folketro til
medisinsk vitenskap - kosthold, livsstil og miljø. Her presenteres forebyggende helse-

arbeid og de ulike måter som menneskene har besl¡yttet seg mot sykdom og søkt å skaffe

seg god helse på gjennom tidene. Utstillingen spenner over et stort spekter - fra folkelige
trosforestillinget til vitenskapsbasert kunnskap.

Folkestiuka i Telemark
Gå-trim m.m. Äpent for publikum

Atangør: Fylkeshelselaget, lokale helselag m.f . Kontaktp.rso.r: Åse Darrud, Alvhild
Tørnes, Laila Nygård (frlkessekretær), Adresse: Fylkeshelsekontoret for Telemark, Aust-
og Vest-Agder, Postboks 230, 4802 Arendal Tlf.: 37 02 11 17

E-post: aase-dar@frisurf.no,, waa@nasjonaJforeningen.no

Internet: www.nasjonaJforeningen.no, søk på nfolkesti',

12.06 2003 kl. 1800: Arrangement i Nissedal, Kyrkjebygda skole

13.06 2003 kl. 1800: Arrangement i Drangedal, Drangedal bygdetun, Prestest¡anda

14.062003 kl. 1200: Hjertemarsj, Bø folkesti

Oppmøte ved Gåra bru. Atrangør: Bø og Oterholt helselag, kontaktperson er Liland i Bø

helselag

1.5.06 2003: A¡rangeme nt i Lunde

Helselagene i lem kornn-runer har til nå etablert Folkestier. Hensikten er å sette Fokus på

$.sisk aktivitet og helse. .fu'beidet er et interrasjonalt prosjekt som startet i Irlancl i 1998.

I Norge er clet Nasjonalfor:eningen for folkel-relsen som går i bresjen fol dette for:e byggencle

arbeidet.
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11.30 - r2.t5

r2.r5 - t3.00

13.00 - 13.20

13.30 -

Helse og trivsel i konsekvensut¡edninger. Cani agric Jan Martin Ståui,

A:plan ViahAS.
oDet nytter!, Gode elsempler fra miljørettet helsevern. Rådgiuer Øystein

Soleuåg Bergþld ú Co as.

Implementering av forskrift og veileder. Videre arbeid. Seníonådgiuer
Hmning Aanes, Sosial- og hekedireþtoratet.

Luns.i og avreise.

Forskningsdagene 23.-25. september 2003:
Fokus på helse og helsehistorie
Utstilling, seminar. ,A.pent for publikum.Høgskolen i Telemark, Avd. for helse- og sosiaJ-

fag, Kjølnes, Porsgrunn

Atrangør: Høgskolen i Telema¡k Kontaktperson: Sigrun Hvalvik Høgskolen i Telemark,
Postboks 203,3901Porsgrunn Tlf.: 35 57 50 00 E-post: sigrun.hvalvik@hit.no Internet:
Komme¡ informasj on på www.hit.no

23. september 2003 kl. 0900-1400: Temadagen <Spyt ikke på golveo gir glimt av histo-
¡ien til helsevesenet, særlig det siste par hundreårene. Studenter fra sykepleierutdanningen
presenterer arbeider om tuberkulosens histo¡ie. Det blir orientert om etableringen av syke-
husene i Porsgrunn, om skolen som et terapeudsk rom, om barnehjem for tuberkulose-
ffuete barn og om flyktningebarn i et historisk perspektiv.

25. september 2003 kl. 0930-1500: Regional helseforskningsdag. Høgskolene i Buskerud,
Telemark, Østfold og Vestfold arrangerer sammen en årlig fagdag om forskning innen
helse- og sosiaJfag. Fagdagen er et ledd i Forskningsdagene og er åpen for dle interesserte.

Høyskolene foneller om felles forskningsprosjekrer. Det blir foredrag om barn i velferds-
steten, og om ntuberkulose - mer enn en sykdom, v/ fo¡farter Dag Skogheim.

Glimt fra helsevesenets historie i gamle Holla kommu¡e
24. september 2003
Foredrag v/ lokalhistoriker Per Bernt Tufte. ,{pent for alle. Telemarksbiblioteker, Ulefoss

Atrangør: Telema¡ksbiblioteket og Holla Historielag Kontaktperson: Signe Hansen, Tele-
marksbiblioteket, 3830 Ulefoss Tlf.: 35 94 89 20 E-post: signe.hansen@t-fk.no

Arrangementet holdes i forbindelse med Forskningsdagene 2003

Grunnskolens uke 3.-7. november 2003
Aktiviteter på skolene i Telemark. Grunnskolene. Kontakr: Den enkelte skole.

Grunnskolens uke arrangeres hvert år over hele landet. I år vil den fokuse¡e på godt læ-
ringsmiljø og psykososia,te problemstillinger i skolesituasjonen.

Urter til mat og medisin 17. novemb er 2003
Foredrag. Publikum genereit. Bamble kommune, Stathelle Gareadresse: Bamble bibliotek

Alangør: Enhet for kultur, Bamble kommune I(ontaktperson: Cha¡lo¡te Andersen, Enher
for kultur, Bamble kommune, 3970 Langesuncl Tlf.: 35 96 52 92
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Ved Høgskolen i Agder vil det bli holdt en sto¡ øvelse i førstehjelp med studenter fra
grunn- og videreutdanning innen helse og politistudenter. Luftambulanse, Sivilforwaret
og helikoptertjenesten ved Sørlandets Sykehus, A¡endal, delta¡.

<SUNT 6¿ USI-INT> -fotokonkurranse for elever i ungdomsskolen
Helsehistorisk vandring i Arendal. A¡tikkel i Agderposten om A. C. Møller.

Utstilling i Arendal bibliotek og arrangement der de beste bildene premieres. Byvandring i
et helseperspektiv. A¡tikkel - histo¡isk cilbakeblikk. Åpent for publikum. Målgruppe:
Ungdom spesielt og publikum generelt. Alendal bibliotek, Torvet 6.

Arrangør: Arendal bibliotek, Kultu¡- og fritid (Arendal kommune), Helse- ogMi\ø
(fuendal kommune), Birkenlund / Stinta / Tromøy - ungdomsskoler i Arendal kom-
mune. Kontaktperson: Ola Eiksund Adresse: Arendal bibliotek, Torvet 6, 4801 A¡endal -
'tIf.:37 01 30 30 E-post: ola@arendal.folkebibl.no

Gjennom deltagelse i konku¡ransen vil ungdom å gitt syn på temaet helse og sunnhet. En
jury velger ut de beste bildene - disse p¡emieres. Et stort antall av bildene som bli¡ sendt
inn til konkurransen stilles ut i A¡endal bibliotek. Det vil også bli en multimedief¡amvis-
ning av bilder som e¡ med i konkurransen.

Helsehistorisk vandring fra Møllers Asyls barnehage, via Kastallveien, til det gamle syke-

huset i Nesbakken og andre histo¡iske helse- og kulturinstitusjoner i Arendal. Vandringen
ender opp i Arend¿L bibliotek (i forbindelse med åpning av utstilling).

Bamsehosp ital 14. september 2003
Arrangement for barn på Kulrurminnedagen. Barn - barnefamilier. Aust-Agder Museet
Bygning: Langsæ gård.

Arrangør: Sø¡landets sykehus Arendal og Aust-Agder Museet Kontaktperson: Kari
Kullerud Adresse: Aust-Agder Museet, 4838 Arendal Tlf.:37 07 35 00

Kulturminnedagen: Vår medisinske kulturarv 14. septemb er 2003
Utstilling av medisinsk utstyr, fire foredrag om medisinsk historie, Bamsehospital. AIle.
Aust-Agder Museet

Atangør Aust-Agder Arkivet, Aust-Agder Museet og Sørlandet Sykehus Arendal

Kontaktperson: Museumsbestyrer Fie Skaar Trysnes, Aust-Agder Museet, 4838 A¡endal
Tlf.:37 07 35 00

Programmet fo¡ Kulturminnedagen:
kl. 12.00 Museet åpner. Utstilling tilgjengelig. Utstillingen inneholder gjenstander lra sy-

kehusets samlinger og fra museets og arkivets samlinger. Utsrillingen blir stående

ut året.

ld. 13.00 Foredrag. Prof. dr.med. Bjarne Bjorvatn: Epidemier lør ognïL

Dr. Aksel Ongre: Sykehuset ved sykehusstranden i l¡'endal
Fie Skaar 1-rysnes, Aust-Agder Museet: Dronning Caroline lylathildes teiseapotel<

Karl Ragnar Gjertsen, Aust-Agder ìvluseet: Blodigler og iglesetting

kl. l3 00 Bamsehospital barneai:rangement. I(jøkkenet på Langsæ Gå¡cl. Ban invireres ril
å ta mecl seg kosebamsel som trenger behandling. Pelsonale Fra sykehuser setrer: på

plasrer og bandasjer, bamsene blir l¡'ttet på og får kanskje en (tesept) med l-rjem.
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Et historisk tilbakeblikk på det offendige helsevesen
25. september 2003
Konferanse v/prof. dr.med. Bjarne Bjorvarn

Lukket arrangement. Målgruppe(r): Ansatte i helse- og sosialtjenesten, politisk og admi-
nistrativ ledelse i kommunen og brukerorganisasjoner. Strand Hotell

Anangør: Fylkeskomiteen, Sosia.l- og helseavd
Kontaktperson:,{nne Ragnhild VestøI, Fylkes
huset, Sewiceboks 606, 4809 A¡enda.l Tlf.:37

Helse for alle - er det meningen? 12.-13. november 2003
Helsepolitisk konferanse

Målgruppe(r): jobber i privat og offentlig helsetje-
neste, brukere ¡ ved universitet og høyskoler. Høg-
skolen iAgder Sentralbygget

A*angør: Høgskolen i Agder i samarbeid med Fylkeskomiteene i Aust- og vest-Agder
Kontaktperson: Høgskolelektor A¡ne Leland, Sykehusveien 4, 4838 A¡endal
Tlf.:37 00 40 28 E-post: arne.leland@hia.no Interner: www.filonova.no

Tema for konfera¡rsen:
IWHO proklamertei 7997 slagordet uHelse for alle innen 2000>. Hva er realiteten i denne
måIsettingen? Hvilke mål og verdier har vært, en c,g6ør væte styrende i norsk helsepoli-
tikk? Rammer, prioriteringer og verdier i helsepolitikken.

12. november 2003:
Helse fo¡ alle - er det meningen? Verdie¡ og prioriteringer

13. november 2003:
Et helsevesen i endring. Virkemidler fo¡ å realisere prioriteringer.

Bildeutstilling fra tuberkulosesanatorium
ca 1910 3.-24. november 2003
Fo¡ alle som besøker Fylkeshuset, Arendal

Aust-Agder Aw 2A03; Vår rnedisinske kulturarv
Bokutgivelse. Aust-Agder Arldvers og Ausr-Agder Museets felles årbok. Alle.

Ata-ngør: Aust-Agder Arkivet og Aust-Agcle r lvluseer.
I(ontaktperson: I!ell-Olav Masdalen
Aclresse: Aust-AgderArkivet, 4B3B ArenclaJ,Tlf .:37 07 35 00
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seminaret e¡ tilknyttet De inrernasjonale Kirkefesrspillene 2003: Musikk og helse, i perio-
den 7 l.-17 . juni, Domkirken.

Kulturminnedagen 14. septemb er 20032 <Vår medisinske kulturarv¡>
Sted: Vest-Agder fylkesmuseum, Sjølingstad Uldva¡efabrikk

Anangør: Fylkeskomiteen i Vesr-Agder Kontaktperson: Kjetil Drangsholt, Vest-Agder
fylkeskommune,A.d¡esse: Postboks 770, 4666lGistia¡sand TIf .: 38 07 45 00

Medisinsk-historisk utstyr fra sykehus 19.-21. seprember 2003
Utstilling. Åpenc for publikum. Sykehusmuseet på Sørlandet Sykehus, Kristiansand.

Arangør: Fylkeskomiteen i Vest-Agder Kontaktperson: Kjetil Drangsholt, Vest-Agder

$,lkeskommune Adresse: Postboks 770,4666 K¡istiansand TIf .:38 07 45 00

Folkehelsedagene 23.- 24. oktober 2OO3z

Folkehelsa og dalstroka innafor
Atrangør: Fylkeskomiteen i vest-Agder Kontaktperson: Kjetil Drangsholt, vest-Agder $'l-
keskommuneAdresse: Postbol¡s 770,4666Kristia¡sandTlf;3807 45 00 Inrernet: se

programmet på: www.folkehelsedagene.no

A¡kivenes d"g S.november 2003
Utstilling om helsedokumentasjon. AJle. Statsarkivet i Kristiansand.

Arrangør: Fylkeskomireen i vest-Agder og statsarkivet Kontaktperson: Kjedl Drangsholr,
Vest-Agder $'lkeskommune Ad¡esse: Postboks 770,4666 Kristiansand Tlf .:38 07 45 00

Helse for alle - er det meningen?

- En helsepolitisk konferanse 12.-13. november 2003
Målgruppe: Politikere, byråÌrater, personer. som jobber i privat og offentlig helsetjenesre,
brukere av helsetjenester) ansarre og studenter ved universitet og høyskoler'. Høgskolen i
Agder, Kristiansand

Arangør: Høgskolen i Agder i samarbeid med Fylkeskomiteen i Vest-Agder Kontakt-
person: Kjetil Drangsholt, Vest-Agder frlkeskommune Adresse: Posrboks 770,
4666 Klistiansand Tlf.: 38 07 45 00Interner: Program og påmelding på
www. fi lonova. no/konferanser/helsepolitisk/hovedside.html

Tema for konferansen:
i,X/HO proklamertei 1997 slagordet nHelse for alle innen 2000>. Hva er realireten i denne
måisettingen? Hvilke mål og verdier har værr, er og bør være sq.¡s¡dg i no¡sk helse-
politikk?
Rammer, prioliteringer og verclier i helsepolitikken.
12. november 2003: Helse for alle - er cler rnenir-rgen? Verdier og plioriterir-rger
13. noveml¡er 20031 Et helseveseu i endring. Virl<emicller fo¡ å realisere pr:iorirer:ingeL.
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KS Agders høstkonferanse 13.-14. november 2003
Foredrag som avslutning på 40O-årsjubileet i Agder. Målgruppe: Politisk og adm. ledelse i
kommunene/fylkeskommunene i,{.gder. Qualiry Hotel, Sørlandsparken, IGistiansand.

Arrangør: Kommunenes Sentralforbund Agder Kontaktperson: Regionleder Jan Inge

TungewikAdresse: KS Agder, Sewicebolc 606, 4809 Arendal Tlf.: 24 13 26 42

E-post : jan-inge.tungesvik@ks.no Internet: kommer på www.ks.no/agder

ROGALAND
Helsevesenet i Norge 4OO ir 20. juni 2O03
Tur til tuftene av Nedstrand tuberkulosehjem i Tveitskogen. Avduking av minnetavle.

Kåseri. -A.pent for publikum.

Atrangør: Nedstrand helselag, Nedstrand Bygdemuseum, Tveit Gard, Tysvær kultur-
kontor. Kontaktperson: Ingvar Frøyland E-post: ingvar.fioeyland@tysver.kommune.no

Arrangementet er lagt opp som ei kulturvandring der kjentfolk o¡iente¡e¡ om tube¡kulose-

heimen under vandringa. Kåseri v/ overlege Tor-Kristian Rønneberg

Helse før ogno 11. september 2003
Konferanse. For invite¡te. Pe¡sonell som arbeider innan helse og miljøretta helsevern, og

personell hos helseføretak, f'lkeskommune og fylkesmann. First Hotell Alstor,
Tjennsvollv. 3 1, Stavanger

Arangør: Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesma-nnen i Rogaland i samarbeid med

Sosial- og helsedirekto¡atet Kontektperson: Be¡it Orheim, Fylkesmannen i Rogaland,

Helse- og sosialavd., Postboks 59, 4001 Stavanger - Tlf. : 51 56 87 Bl'
E-post: berit.orheim@fm-ro.stat.no

Program:
Kva kan vi læra av historia?

Om Folkehelsemeldinga: Ny giv for førebygging og folkehelsearbeid?

Om den nye forskrifta for miljøretta helsevern

Dessutan utstilling frå helsemuseet Den kombinerede Indretning

<Fra pest og kolera til Sars" Epidemier og srnittevern fra antikken
til vår globale tió 20. september 2003
Seminar. Åpent for alle. Arkeologisk museum, (AmS), Peder Klows gt 30 A, Stavanger.

Arrangør: Arkeologisk museum, Den kombine¡ede indretning, Fylkeskomiten for helse-

jubileet i Rogalancl

Kontaktperson: Berir Orheim, Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavd,, Postboks

59, 40C1 Stavanger Tlf; 51 56 87 B1 E-post: berit.orheim@fm-ro.stat.no

Program:

Piers Crocker, Hermerikkmuseet: Smitrsomme slrkdot-,-tr-t-t.t i anrikken

Sigurd Sandmo, Lepramuseet: Perspektiver på norsk leprahistorie

I(ersr.in Griffin, ArnS: Om urter og helse i middelalderen
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Database med lokal medisinalhistorie for undervisning i skolen
Atangør: Fylkeskomiteen i Rogaland Kontaktperson: To¡leiv Robberstad, Fylkesmannen
i Rogaland, Helseavd., Adresse: Pb 680, 4OO3 Stavanger Tlf.: 51 56 87 50
E-post: rorleiv.robbe¡stad@fl-ro.stat.no

HORDATAND
Helse og sykdom - Offentlig innsats gjennom 400 if
Åpne seminar. Åpent for publikum. Bryggens Museum Gateadresse: Dreggsallmenning 3,
Bergen

Anangør: Fylkeskomiteen i Horda-la¡d Kontaktperson: Grete Riise, Fylkemannen i
Hordaland, Helseavd., Pb 7310,5020 Bergen - TIf .: 55 57 23 00
E-post: grete.riise@fm-ho.stat.no Internet: Kommer på www.$'lkesmannen.no

Program for seminarene våren 2003: Systemer - tiltak og kontroll
25. januar 2003 - Infeksjonssykdommer i historisk perspektiv. Tube¡kulose

Infeksjonssykdommer i et historisk perspektiv - Claus Ola Solberg, Professor ved
institun for indremedisin, IJnive¡sitetet i Bergen.

Tuberkulose : epidemien som ikke ville dø - Odd Mørkve, Overlege i lungesykdom,
l.ama¡uensis ved Senter for internasjona,l helse, Universitetet i Bergen .

Kunstkommentar ved skuespiller Merete A¡mand
B. februar 2003 -Kjønnssykdommer - i gàr, r dagogi morgen

Fem minutter med Venus, et liv med Merkur. Bekjempelse av kjønnssykdom på
t 900-tallet - Ida Blom, prof.emerita, Historisk institutt, Universitetet i Bergen

Hiv og aidsforebygging - holdninger og frislepp av metoder på 1980-tallet - Grete
Riise, Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland, helseavdelingen.

Hiv/aids i et internasjonalt perspektiv- Gro Lie, Professor, Hemil-senteret,
Universitetet i Bergen.

22. fet¿ruar 2003 - Vaksinens velsignelser?

u... Haabet til at beholde sine Børn ..., Om koppevaksine i Bergen på 1700-tallet - Ole
Moseng, Forsker, Norsk lokelhistorisk institutt, Oslo.
Vaksineringens berydning nå og i fremtiden - Steinar Skrede, Overlege, Inleksjons-
medisinsk avdeling , Haukeland Sykehus.

15. mars 2003 - Psykiatri i går og i dag

Sinnsykdom ved forrige århundreskifte. Normering og medikalisering - Svein Atle
Skålevåg, Doktorgradsstipendiat, Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

Psykiatriens forpinte sjel. Om ny kunnskap og gamle problem - Tor-Johan Ekeland,
Professor ved Seksjon for sosiaÌpsykologi, Institr-rtt for samÍirnnspsykologi, Universiteter
i Bergen.

Kunstkommentar: Forfatter Gunnar Staaleselì, salnt utstilling av bilcler Fra Amalie
Sklams l-rus-

29. mars 2003 - IGoppsbilcler og spiselorstyrrelser
Kroppsbilder.-Lise -ùØidding Isaksen 1. amanuensis, Sosiologisk institntt, Unir.ersiterer
i Bergen

Spiselor:sryrrelser - kan vi folstå clem? Finn Skårderrrd,Plivatpraktiserende psy4<iarel og

lorsker.

13. seprembel 2003 rVarhonuoll og ellæringspolirild<
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Farlig mat før og nå - kontrollstategier og kont¡olltemaer i endring - Kari rove Elv-
bakken, Direktør, Rokka¡senteret
Ernæringspolitikkens hisrorie i etterkrigsrida - Elisabet Haavet, Dr. philos., Rokkan-
senteret.

27. september 2003 - Legerollen! I Fo¡svarets musikkbygg på Koengen) pliktoppfyllende
og selvoppofrendel - den historiske legen - Aina schiøtz, Dr.philos., Inrtituiifo, all-
menn- og samfunnsmedisin, Unive¡sitetet i Oslo
Den nye legerollen - OlavAasland, Den

1 1. oktober 2003- Å å ba¡n. Fra lagnadstro - jordmorrollen før og
nå - Gunnhild Blåka, Førsteamanuensis,

Hva er problemet med frivillìg ba¡nløshet? - Tove Fjell, Fø¡sreamanuensis, selsjon for
kulturvitskap, Universitetet i Bergen

25. oktobe¡ 2003 - Sykepleierolla
Kall eller profes.jon? Et dannelsesprosjekt i disiplin?- Kari Maninsen, professor, seksjon
for sykepleievitenskap, universitetet i Bergen. sykepleien i et markedsliberalt samfunn

- Karl-Henrik Nygaard, Sykepleier og sryrer
B. november 2003- Militær helse. Relasjoner mellom militært og offentlig helsevesen

17Bo-7840 - Torstein Bertelsen, dr.med. Militærmedisinens utfordringer i dag- Jan
Sommerfelt Petersen, Kommandør Lege, Sanitersinspektør for Sjøforsvaret

utgivelse av sunnhordland fub"k z}}2.Artikler om fremveksren
av det lokale helsevesen.
Utgiver: Sunnhordland Folkemuseum og sogelag Kontaktperson: Tore Lande Moe,
Postbola 51,5401Stord Tlf.: 53 41 38 99 E-post: tlm@sunnhordland.museum.no

Eksempler på artilder i boken:
Sjukdom og helsestell i Sunnhordland gjennom 200 år
Helsestell i gamle Bømlo kommune
uEkelp,, frå tube¡kuloseheim til psykiatrisk behandlingsinstitusjon
Valen - asyl og heim
Etableringen av et ofÊenrlig fattigvesen i Kvinnhe¡ad prestegjeld

Faglig pedagogisk dag7. februar 2003
Tre foredrag. Äpent lor publikum Målgruppe(r): Alle, spesielt lære¡e. Graris adgang.
Dreggsallmenning 3, Bergen. Bryggens Museum

Arrangør: Bryggens Museum Kontaktperson: Anne,{gotnes, postboks 4052,5835 Bergen
Tlf .: 55 58 80 10 Interner: rwwv.uil¡.no/bmu

Programmet:
09.15-10.00 Forståelsenavhelseimiddelalderen-cand.philol. BårdGram Ølda d
10.15-11.00 lVIi'spedalskesjelogkropp-dagliglederLepramuseer,Sigurdsa'clmo
1 1. 1 5-12'00 Den sorn erer loken rå, han vil ingen sjukdon-r få - museumslekror Anne Brir

Vihovde

Folkehelsekonferarìse 3 1 " ma'-s 2003
ùIålgrLrppe(f : Lecler-rcle helseper:sonell og rådnenn/ordlører.e i kornn.rr,rnele, personell i
l-relseloletal<, i $'lkeskor-ununen, hos Ê/kesmann og andre sorn er senrral i folkefielsearbeicl

À'lrcrL.\r.r-



Arrangør Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Ho¡daland i samarbeid med Sosial- og

helsedi¡ekto¡atet Kontaktperson: Grete Riise, Adresse: Fylkesmannen i Hordaland, Helse-

avd., Postboks 7310,5020 Bergen Tlf.: 55 57 20 00 E-post: grete.riise@fm-ho.stat.no

Program:

Historisk tilbakeblikk på 400 år med offentlig helsetjeneste, presentasjon av bokverket

uDet offentlige helsevesen i Norge 7603-2003>

Folkehelsemeldingen: Resept for et sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i $rlkene

Sjukdom og helsevern i Sunnhordland.
Arbeidet mot sjukdomar sidax mellomalderen til vår tid
Utstilling. Åpent for publikum. Museurnsbakken 12 , Stord. Bygning: Sunnhordland

Folkemuseum

Anangør: Sunnhordla¡rd Folkemuseum Kontaktperson: Tore Lande Moe, Postboks 51,

5401 Stord Tlf.:53 41 38 99 E-post: tlm@sunnhordland.museum.no

6 mai2003 blir det utsrillingsåpning med kåseri, og 13. september 2003 blir det åpen

museumsdag. Begge arrangementer blir tematisk knyttet til utstillingen.

Fattig, gammel og syk. Utstilling om helse i middelalderen.
Museumsutstilling. Äpent for publikum. Dreggsallmenning 3, Bergen. Bryggens Museum

Asrangw: Bryggens Museum Kontaktperson: Anne.A.gotnes, Postboks 4052,5835 Bergen

Tlf.: 55 58 80 l0Internet: www.uib.no/bmu

Utstillingen gir et inntrykk av middelalde¡ens sykdomsbilde og viser hvordan man forholdt

seg til sykdom, alderdom og fatigdom på ulike vis. Man vil se hvordan folk forklarte syk-

dom, hvordan kirken trøstet og byens barberere virket som leger. Mange prøvde å kurere

sine plager med urter eller magi. Andre vendte seg mot hellige menn og kvinner elle¡ reiste

til hellige steder i håp om å bli kurert. Hospitaler var det fr av. I ),970 årene fant arkeologer

ruinene av et av byens eldste hospital, St. Kata¡inahospitalet, i Dreggsallmenningen nr.

4-72. Derble syke og gamle pleiet alt i første halvdel av 1200-tallet. Kirken delte også ut
penger og mar ril de fattige og syke. Velferdstilbudene kan derfo¡ til en viss grad ha gjort det

mulig for folk å leve med sykdom i middelalderbyen Bergen. I utstillingen vil man se

mange gjenstander funnet ved graving i Bergen. De belyser folks streben etter et godt iiv.

Løypeprosjektet
Ustillingsløype. Ä.pen for publikum. Målgruppe(r): Alle

Flere historiske bygningel i Bergen sentrum - Garnle rådhus, I(jøttbasaren, Norsh

skolemuseum, St. Jør:gens Hospital og Stranges Stiftelse.

Arrangør: Fylkesl<omiteen i Hordalancl I(ontal<tpersorì: Grete Riise, Fylkemannel i

Hordaland, Helseavd., Pb7310,5020 Berger.r - Tlf .:55 57 23 00

E-post: grete.r'iise@fin-l-ro stat.no

Fern bygninger - lem innsatsområcler:

Gamle ¡ådhus lellesutstilling og presentas.jon av psyldsk helseveln
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Hovedutstilling om off. helsea¡beid i Bergen gjennom 400 å¡. Dårekisten i rådhuskjelleren
er valgt som utstillingsarena for histo¡ien om det psykiske helsevern fordi den ¡ep¡esenre-
rer den fø¡ste offentlige psykiatriske institusjonen i Bergen.
Norsk skolemuseum, skolehelseÇenesren og skolematen
utstilling i Norsk skolemuseum i Bergen som holder til i den gamle latinskolen i Lille
Øwegate.
Kjøttbasaren og næringsmiddelrilsynet
Kjøttbasaren er i dag i privat eie og drift, men vil være samarbeidspartner for utstillingen
og huse en ursdlling som både vise¡ røttene og historien til basaren og næringsmiddel-
kont¡ollens virke.
Lepramuseet og epidemibekjempelsen
Bergen fikk sitt eget epidemilasa¡etr i 1890, men kampen mot epidemiene har også srått
sentralt i det offentlige helsevernet.
Lepramuseet St . Jørgens Hospital rusres opp og åpner ny utsdlling.
Strangestiftelsen og eldreomsorgen
Strangestiftelsen på Klosteret vil være a¡ena for en utstilling om tiltak for eldre og fattige.

Byen og helsearbeidet
Bokutgivelse med tema fra 400 års hisrorie om den offentlige helsetjenesten i Bergen.
Målgruppe(r): Alle

Anangør:, Fylkeskomiteen i Hordaland/Rokkansenteret Kontaktperson: Grete Riise,
Fylkemannen i Horda.land, Helseavd., Pb7310,5020 Bergen Tl-n.:55 57 23 00
E-post: grete.riise@fm-ho.stat.no

Boken er utgict på Fagbokforlaget. Redaktører: Kari rove Elvbakken og Grete Riise
Boken e¡ inndelt i tre tematiske deler: 1) påbud og ptanl egging, 2) orden og renslighet,
3) Omsorg og wang

Nyåpning av Lepramuseet St. Jørgens Hospital L4. j:uni2003
Museum/utstilling. ,{pent for publikum. Kong oscarsgt. 59, Bergen Bygning: St. Jørgen
Hospital (Lepramuseet)

Atrangør: St. Jørgens Hospital Kontaktperson: Sigurd Sandmo, postboks 592,
5806 Bergen TLf.:55 96 11 55 E-post: lepra@lepra.no Inrerner: www.lepra.no

Det planlegges oppføring av Paul claudels styä<e LAnnorncefaite a Marie (Maria
bodskap)

The Future of Public Health in Europe from the polirymakers'
Point ofView 15" juni20}3
EUPIIA (Europea' PubÌic Healrh Association) inviterer rir workshop og omvisning i
helseutstillinger-r på Bryggens lvluseum. Fo'edrag og diskusjo'er foregår-på .ng.hkI
Ä.per-rt for publikum. Bryggens Museum, Dr.gg."ll-.rr.ring 3, Berge-n. 

- "

Arrangør: Norsk forening for samfttnnsheJse Kontaktperson: Gunnar Tell¡es, Ins¡ir¡t¡ for
allmenn- og samfunnsmedisi', unive¡site¡er i oslo, postboks 1130 Blinde*, 031g oslo
Tlf.:22 B5 06 is E-posr: gu'nar.rellnes@samfunnsmed.uio no Inrerner: rvmv.nfsh.ro
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Arrangementet inngår i en serie workshops om fremddens folkehelse i Europa, denne

gangen med folkehelse-politikk i fokus

Fra programmet:
15.00 - omvisning i Bryggens Museums jubileumsutsdlling

15.30 - Velkommen m/musikalsk innslag

Âpning ved statssek¡etær lGistin Ravnanger, Helsedepanementet

Innledninger ved: Erio Ziglo, \ØHO, Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn, og

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Sosial- og helsedirektoratet. Møteleder er tidligere helse-

minister \Øerner Christie.

Inngangspenger k¡. 1 00

Ärr-øt. i Norsk forening for samfunnshelse 17. juni2003
Lukket/for inviterte gjester. Målgruppe(r): Medlemmer i NFSH

Sted: Bergen. Bygning: Grieghallen

Arrangør: Norsk forening for samfunnshelse Kontaþerson: Gunnar Tellnes

Ad¡esse: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universiteter i Oslo, Postboks 1130

Blindern,0318 Oslo -IIf.:22 85 06 1B E-post: gunnar.tellnes@samfunnsmed.uio.no

Internet: www.nfsh.no

nStiftelsenes allé>
Statsarkivet i Bergen markerer jubileet med en ubyvandringo anr.o 1769

Nettutstiliing. Målgruppe(r) : AJle

Asrangør: Statsarkivet i Bergen Kontaktperson: Statsarkivar Yngve Nedrebø, Ä¡stadveien

22, 5009 Bergen Tif.: 55 96 58 00 E-post: Statsarkivet.Bergen@riksarkivaren.dep.no

Internet: digìtalarkivet.uib.no

Statsarkivets virtuelle byvandring tar oss med gjennom Bergen by sent på 1 7OO-tallet.

Turen går først og fremst ti1 ulike stiftelser og hospitaler. Blant annet besøkes Slaveriet og

Dårekisten. Sistnevnte skal ha vært landets første institusjon for sinnslidende.

Sanitetskvinnenes basar 14. september 2003
Basar/utstilling. Ä.pent for publikum. Salhusvn. 201 , Salhus Bygning: Trikotasjemuseet

Arrangør: Salhus og À4jøÌkeråen sanitetsforening i samarbeid med Norsk Trikotasje-
museum og Tekstilsenter, Kontaktperson i sanitetsforeningen: Else J.S. Ersland Adresse:

Salhusv. 171,5107 Salhus Tlf.: 55 19 02 34, Kontaktperson i trikotasjemuseet: konserva-

tor Torunn Lunde Adresse: Salhusvn. 201, 5107 Salhus Tlf.: 55 25 10 B0

E-post:norsktmt@online.no Internet: museumsllett.no/trikotasjemr.rseurn

F{else i Noreg 4AA är 7. novernber 2003
Utstillìng, foredrag og presentasjol av ul(vinnhersn-rir-rne 2003, For inviterte.

Stecl: Kvinnheracl Bygning: Rådhuse t

Arrangør: I(vinr-rherad lcomrnune, I(ontakrperson: l('istian Brìngeclal Tlf": 53 48 31 9i
E-posi: kbr:ingedal@lcvinnherad.konmune. no
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12.30 - 13.00 Livskvalitet og aggressiv atferd. Høgskolelektor, ca¡d. sa¡. Erik Fie
Mathiesen

13.00 - 13.30 Vurdering av omsorgshandlingar i psykiatriske sjukehus. Høgskolelekor,
ca¡d. san. Frode Skorpen

13.30 - 14.00 Pause

14.00 - 1430 A,væ¡e ektefelle til menneske¡ med stemningslidelser. Høgskolelærer Oscar
Tranvåg

14.30 - 15.00 Samarbeid med pårørende i psykisk helsevern. Førsteamanuensis dr. polit.
Kjell lGistoffersen

Fredag2l.ll 2003:
09.00 - 09.30 Musikk og uts illing

09.30 - 10.00 Kvinne¡ i mishandlingsforhold. Høgskolelektor, dr. stud. KjerstiAlsaker
10.00-10.30 Hverdagslivettilkvinne¡somharværtutsattforsel¡suelleovergrepav

en dllitsperson i barndommen. Oversykepleier, cand. san. Trine
Christensen

10.30 - 11.00 Pause

10.30 - 1 1.30 Basal k¡oppskjennskap i psykisk helsearbeid. Høgskolelektor Liv Helvik
Skjærven

1 1.30 - 12.00 K¡eative utryklsformer i psykisk helsearbeid. Høgskolelekto¡ Diana
Munkner

12.00 - 12.30 Mestring av psykiske helseproblemer. En intervensjonstudie i grupper
med fokus på salutogenese. Forskningsstipendiat Eva Langeland

12.30 - 13.00 Avslutning.

soGN oG FJORDANE
Folkehelsekonferanse 12. mars 2O03
Målgruppe(r): Ledende helsepersonell og rådmenn/ordførere ikommunene, personell i
helseforetak, i frlkeskommunen, hos frlkesmann og andre som er sentral i folkehelse-

a¡beid.

Anangør: Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Sosial-

og helsedirektoratet Kontaktperson: Bjørg Eikum Tang , Fylkesmannen i Sogn og Fjor-
dane, Helseavd., 6863 Leikanger -
TIf.:57 65 55 17 E-post: bjorg.eikum-tang@fm-sf.stat.no

Program:
Historisk tilbakeblikk på 400 år med offendig helsetjeneste, presentasjon av bokverket
nDet offendige helsevesen i Norge 1603-2003,
Foikehelsemeldingen: Resept for et sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i $rlkene

Markeringer og utstillingen <Den medisinske kulturawen vår>
14. september - 1" oktober 2003
Bokutstilling, foredrag, musikkinnslag m.m. Alle. Fjalerhuser, Dale i Sunnlord

Arrangør: Fjaler kommune, Helseopplysningsgruppa i Fjaler, i samarbeicl med Dale byg-

dekvinnelag, Fjaler Helselag, Fjaler folkebibliotek, Fjaler Eldreråcl rn.fl Konraktperson:
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Helsesøster Hilde Søgnen, tlr 57 73 81 22, og Frivillegsentralen v/ dagl. leiar Margrete
Reisæter, tlf 57 73 80 20, Adresse: Pb 54, 6961 Dale i Sunnlor d,TIf.: 57 73 B0 OO

E-post: postmottak.$aler@!ale¡. kommune.no margrete.reiseter@! aler.kommune. no

Markerìng 14. september 2003 kl. 16 - 19:
Kåseri v/ ass. Fylkeslege Arne sunde: <Kort streiftog gjennom 400 å¡s helsehisto¡ieo.
Musikkinnslag v/distriktsmusikere.
Matsalg, graris frukt, programinnslag, boksalg- og utstilling. Äpning av utsti[ingen.
Markering 1. oktober 2003 (Eldredagen): Bokutstilling og kåseri omJakta på det gode liv,
matsewering

urstilling: 14. september til 1. oktober 2003 allehverdager kl 09.00 - 15.30: n Den
medisinske kulru¡a¡ven vår, okus
på viktige hendelser i 400 äLr

distriktslegen, oglegeutstyr, lepra
og tuberkulose.

Forskningsdagene 2003:Jakten på et bedre liv
I uke 39 Bokutsti.lling. Alle. Fø¡de bibliotek, Førdehuset

Arrangør: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Biblioteket vie, i samarbeid med Førde biblio-
tek Kontaktperson: sigrid Gjelsvik, Høskulen i sogn og F.jordane, Biblioreket vie, Avd.
for helsefag, 6800 Førde, TLf .: 57 72 26 26 E-post: sigrid.gjelsvik@hisf.no

Utstilling av litteratur knyttet ril temaet.

MØRE OG ROMSDAL
Helse i lokallitteraruren - Bibliografi fraMørc og Romsdal
Bokutgivelse. Målgruppe(r): Allmennheren.

Atrangør: Fylkeskomiteen i Møre og Romsdal Konraktperson: Anna V. Grendsen,
Fylkesmannen i Mø¡e & Romsdal, Fylkeshuset, 6404Molde -'flf.:7125 B0 00
E-post: anna. grendsen@fm-mr.stat.no

Farelius seminar 5. april2003
Høgskolen i Molde

Anangør: Fylkeskomiteen i Møre og Romsdal Konraktperson: Anna V. Grendsen,
Fylkesmannen i Mø¡e & Romsdal, Fylkeshuser, 6404Molde -Tlf.:7I25 B0 00
E-post: anna. grendsen@fm-mr.stat.no

Folkehelsekonferanse 7.-8. april 2A03t
Offentlig helsearbeid i et historisk perspektiv
Luld<et/for inviterte gjester. Målgruppe(r): Ledencie helsepersonell og råcln-renn/ordlørere .i

kornmunene, personell i helseforerak, i $rlkeskommLrnen, hos $,lkesirann og andre som er
senrral i lolkehelsearbeid i ìVIøre og Romsdal, sør-Trønclelag og Nord-Trønàelag.

Raclisson Royal Garden Hotel, Tr.ondheim.
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Atrangør: Helseavdelingene hos Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og
Romsdal Kontaktperson: Jorunn Lewik, Sosial- og Helseavd., Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, Statens hus, 6478Trondheim. Tlf.: 73 19 93 09

E-post: .jorunn.lervik@fm-st.stat.no

Program:

Historisk tilbakeblikk på 400 år med offentlig helse{eneste, presentasjon av bokverket
uDet offendige helswesen i Norge 1,603-2003Ð

Folkehelsemeldingen: Resept for et sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i $,lkene

Jubileumsaktiviteter i kommunene 5.-I1. mai 2003
Utstillinger, stand, byvandring med mer. Äpent for publikum.

Arrangør: Fylkeskorniteen i Møre og Romsdal Kontaktperson: Anna V. Grendsen,
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset,6404 Molde - Tlf.: 7125 80 00
E-post: anna. grendsen@fm-m¡.s tat.no

Älesund: byvandring med Harald Gr¡ten, foredrag ved diakon Arne \Øinnes
Molde: åpent sykehusmuseum hele uken

Nesset: Jordmordagen 5. mai med stand i Eidsvåg sentrum: Fra Barselgraut til Body

oSplt ikke i trappen>
Vandreutstilling 6.-30. november 2003 med undervisningsmateriell

*ï::.1. 
t*tikum. Målgruppe(r): pubÌikum generelt, ungdom spesielt. Romsdals-

Atrangør: Sverresborg, Trøndelag folkemuseum i samarbeid med $'lkeskomiteen i Mø¡e
og Romsdal Kontaktperson: Ann Siri Garberg, Riise¡-Larsensv 16,7020 T¡ondheim
TIf.:73 89 01 11 E-post: annsiri.garberg@sverresborg.no Internet: www.sverresborg.no

Utstillingen forteller om kampen mot de smittsomme sykdommer. Spesielt ruberkulose-
historien fra Midt-Norge tjener som eksempel for å vise ulike sider ved uwiklingen av det
forebyggende helsevesen i regionen. Denne histo¡ien er et godt eksempel på bredden i ar-

beidet for å bedre folkehelsen. Illustrasjoner fra andre verdensdeler viser dagens situasjon i

:"TTï. 
land. Til utstillingen hører en ressursperm til bruk i undervisning fra 8. klasse-

M øteplass mellom forskningsm i\ ø er o g frivillige organis asj oner
Konferanse 6.-7. november 2003. Rica Seilet Molde

A'rangør: Fylkeskomiteen i Møre og Romsdali sama¡beicl mecl NKS ì\4øre og Romsdal og
Høgskolen i lvlolde l(ontaktperson: Anna V. Grendsen, Adresse: Fl4kesmannen i lvløre B¿

å:n11,.tt*shuset, 
6404lvlolde, Tlf.: 7t 25 80 00 E-posr: anna.grendsen@lm-

Programmet:

Torsdag 6. november 2003

I 1 O0: .,{pning
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24fiebruar 2003: Om Døveskolen i T¡ondheim (med døvetolk) - Hanna Mellemsether

3 mars 2003: Fra pleie til behandling - om Orkdal Sanitetsforenings sykehus - Elsa

Reiersen

10 mars 2003: Helsesak eller kvinnesak - Fredrikke Marie Quam - Hans Magnus

Ystgård

17 mars 2003: fubeidsliv i institusjons-Norge. Eksempel fra Ha.llsetheimen i KIæbu -
Berit Gullikstad

24 ma¡s2003: Fra 1850-årenes sunnhetsvesen til dagens helsetjeneste - noen

uwiklingstrekk - Aina Schiøtz

3l mars 2003: Badstubad og folkebad - Aud Mikkelsen Trewik
7 april20O3: Tuberkulosepasient i krigsdd -A¡thur Nordmark
28 aprìl2003: Trondhjems Sygehus - sykehus i 100 år - Svein Carstens

5 m¿-2003; Bekjempelse av tuberkulosen - Erik Ingebrigtsen

12 mai 2003: Privatisering av eldreomsorgen - tap av velferd? - Berit Gullikstad

Folkehelsekonferanse 7 . og 8. april 2003:
Offendig helsearbeid i et historisk perspektiv
Lukke t/fo¡ inviterte gjester. Målgruppe(r): Ledende helsepersonell og rådmenn/ordførere i
kommunene, personell i helseforetak, i frlkeskommunen, hos frlkesmann og andre som er

sentral i folkehelsea¡beid i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Radisson Royal Garden Hotel, Trondheim.

Arrangør: Helseavdelingene hos Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og

Romsdal Kontaktperson: Jorunn Lervik, Sosial- og helseavd., Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, Statens hus, 6478T¡ondheir:'-tlf.:73 19 93 09

E-post: jorunn.lervik@fm-st.stat.no

Program:
Historisk tilbakeblikk på 400 år med offentlig helsetjeneste, presentasjon av bolrverket

uDet offentlige helsevesen i Norge 1603-2003>

Folkehelsemeldingen: Resept for et sunnere Norge
Satsinger innen folkehelsearbeid i lylkene

Helsetur 27 . april og 14. mai 2003
Vandring på Ladestien og besøk på psykiatrimuseet på Rowoll, T¡ondheim

Arangør: Trondheim turmarsjforening i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trør-rdelag

Kontaktperson: Jorunn Leryik, Sosial- og helseavd., Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Statens hus, 64TBTrondheim Tlf.:73 19 93 09 E-post: jorunn.lewik@fm-s¡.stat.no

Sykdomrnens folkesti
Grridet vandringT. mai 2003 i omsorgens historie i Trondheim

A'rangør: Trondheim kommune i satnarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trønclelag

I(onraktperson: Jorunn Lervik, Sosial- og l-relseavd., F),lkesmaluen i Sør-Trøndelag,

Starens lrns, 6478 TrondheimTlF.: 73 19 93 09 E-post: jorurn.lervik@lm-st.stat.no
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NORDLAND
Gammel tradisjon - ny medisin.
Naturgrunnlaget i Nord-Norge i medisin oghelse
Vandreutstilling. Allmennheten i Nord-Norge (primært), skoler spesielt

Atrangøl Tromsø Museum - lJnive¡sitetsmuseet Kontaktperson: Per Helge Nylund
Ad¡esse: Lars Thøringsv. 10, 9037 T¡omsøTlf .:77 64 50 00177645102,
E-post: perhelge@tmu.uit.no Internet: Kommer informasjon påwww.tmu.uit.no

To tilhø¡ende temanumre av Tromsø Museums populærvitenskapelige tidsskrift nOrtaro

utgis. Det første, Ottar m.21 2003, inneholder historiske anikler om det offentlige helse-

vesenet i Nord-Norge. Det andre heftet, nr.312003 har tittelen oGammel tradisjon - ny
medisin, og vil inneholde artikler om de sarnme temaene som utstillingen.

Særnummer av bladet <Resæften>:

Fiskerihelsetjenesten i Nordland.
Målgruppe(r): Primært helsepe¡sonell og offentlig forvaltning. Denne utgaven vil bli skre-

vet for og distribuert til en større gruppe. Blant annet vil den bli tilgengelig fra nettsidene
dl Fylkesmannen i Nordland og ved bibliotek i Nordland.

Arrangør: Fyikeskomiteen i Nordland Kontaktperson: Benre Lunde, Fylkesmannen i
Nordland, Helseavd, Statens hus, 8002 Bodø, TIf .:75 53 15 22
E-post: bente.lunde@fm-no.stat.no www.frlkesmannen.no/No¡dland

Denne spesialutgaven av bladet vil vise ulike sider ved fiskerihelsetjenesten. Helsetjenester
¡ettet mot Êske¡ne ble finansiert ved å legge avgift på fisk alierede fra 1790.1 1833ble
dette lovpålagt, og denne helsetjenesten har vart helt f¡am til våre dager.

Jubileumskonkurranse for grunnskolene i Nordland:
Forebyggende helsearbeid
Målgruppe(r): Grunnskolens 5-7 klasse og 8-10 klasse

Arrangør; Fylkeskomiteen i Nordland Kontaktperson: Karin Simonsen
Tlf.:75 53 15 22 E-post: Internet: www.f'lkesmannen.no/Nordland

Målsettingen for konku¡ransen er å øke elevenes kunnskaper om folkehelsespørsmåi og
medisinsk historie.

Her er prosjektideer som Fylkeslegen i Nordland gikk ut til skolene med i juni 2002:

- Personlig hygiene: Tidligere hadde de utedo og vann fra brønn og userken ble snudd på
julaftenu - i clag har vi ubegrenset tilgang på varmr vann og roalettartilder - har dette
berydning for helsa?

- Kosthold og helse: Før hadde mange for lite mat, i dag spiser nange for mye, andre for
lite - kan dette løre til problemer? IGoppsidealet lør og nå, er det stor forskjell?

- Psyhisk helse: Hva og hvordan påvirkes barn og unges psl4riske helse i dagens samfturn?

Hvorfor er mange barn og unge cleprimert ?

RLrs, alkohol og narkotika: Mange barn og unge prøver alkohol og sroFF hvorlorl Hva
gjør oss umotstandsclykrige, mot rnisbruk?

- Tannhelse : Før ønske¡ konÊrnanten seg gebiss - har clagens bilde n-recl en hvir perlerad
komr¡et av seg selv?
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møte med den gjenstridige allmuer. Dramainnslag om lokal helsehistorie ved ungdoms-
gruPPe.

Onsdag 5. novembe¡ 2003, kl.19.00:
.A,pent møte på Vestlord Hotel: Svein Bjørnvik foneller nFiskerisykehusenes historien
og Mauritz Sundr-Morrensen be¡etre¡ om to tidligere leger i Vågan, Eilem Sundt og Ole
Eger.

Arkivenes dag: Tuberkuloseomsorg i isolasjon
Utstilling og foredrag. Målgruppe(r): Alle. Nordland Kultursenter.

Anangør: A¡kiv i No¡dland, Kontaktpersoner: Tone Lise Fische, Kari Aspeland Kleveog
Hege Sofie Bull Adresse: Nordland Kulursenter, Gamle Riksveg 53, 8013 BODØ
Telefon: 75 53 12 00

nTuberkulose- omsorg i isolasjon> fokuserer på tube¡kulose og behandlingsinstitusjonen
vensmoen sanarorium. utstillingen består av gam.le bilder f¡a tiden da vensmoen sana-
torium var et lite samfunn med tuberkulose rammede og ansatte, også tekst vedrørende
sykdommen og behandlingsgjenstander blir brukt i utstillingen. På åpningen bidrar des-
suten Aksel Bikset, tidligere a¡satt sosial sekretærpå Vensmoen Sanatorium, til et nærmere
innblikk i hvorda¡ et isolerc behandlingssted kunne fungere og leve sitt eget liv.

Utstillingen kan også sees på biblioteket på Høgskolen i Bodø, og på Nordland Kukur-
senters julemarked 28. november til 1 . desember. I tillegg jobbes det med en nettutsrilling
basert på utstillingen nTuberkulose- omsorg i isolasjonr.

TROMS
Lørdagsuniversitet med populærvirenskapelig tilbud til
byens befolkning. Våren 2003 med rema helse
Foredrag..,{pent for publikum. Unive¡siteret i Tromsø, Studenthuset driu,4 etg.

Alangør: fJniversitet i Tromsø Kontaktperson: informasj onsavd.
-post: info.forkontor@adm.uit.no Inrernet: www.uit.no/uit/lordag

Programmet:
04.01. 2003: Rune Hagen, Universitetsbiblioteket. Helbredelse og lykkebringende magi

i no¡dnorske hekseprosesser

11.01. 2003: Rolf \üØynn, UNN, lsgård sykehus. Hvordan få legen clin tiÌ å forstå deg
bedre?

18.01.2003: RossellaRagazzi,Inst.ituttforsosialantropologi.FilmennElsehjemmeiver-
den,

25.0L 2003: lvlichael Strobelt, Nordnorsk musikkonseryato¡ium. Musilck og psyke.
Forklaringer av musikkens psykologiske virkning fra anrikken til i dag

01,02.2003: Sameline Grimsgård, Institutt for samfunnsmedisin. Alternativ medisin -
et aktuelt alternativ?

08.02.2003: Eli Belg, lnstitutt for samftrnnsmeclisin. Ser du meg, doktor?
15.02, 2003: Ingunn Elstacl og Tomnn Hamran, Avcl, for sykepleie og l-relserrag. Inport-

vare eller lokal produksjonl Perspektir.er på clet frivillige helsearbeidet i
Nord-Norge, 1900 - 1940,
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Auangør: Tromsø Museum - IJniversitetsmuseet. Kontaktperson: Per Helge Nylund
Lars Thøringw. 10,9037 Tromsø Tlf.: 77 64 50 00177645102

E-post: perhelge@tmu.uit.no Internet: Komme¡ informasjon på www.tmu.uit.no

Det de nkloke koner> visste om urtenes l¡:¡aft kommer i dag til n¡te i den farmasøytiske

industrien. Samtidig ryr mange pasienter også tiJ alternativ behandling basert på tradisjo-

nell folkemedisin. - Finner vi nøkkelen til det gode liv i naturen omkring oss? spør

T¡omsø Museum.

Âpning av utstillingen søndag 1 5. juni 2003 kl. 1300 v/ rektor Jarle Aarbakke, Universite-

tet i T¡omsø.

Etter perioden på T¡omsø Museum går utstillingen som vandreutstilling i Nord-Norge.
I oktober skai den imidlertid gjeste Arkeologisk Museum i Stavenger og på nyâret blir det

trolig visning i Oslo. To tilhørende temanumre av Tromsø Museums populærvitenskape-

lige tidsskrift uOftaro utgis. Det første, Ottar m.21 2003, inneholde¡ historiske a¡tikler
om det offendige helsevesenet i Nord-Norge. Det andre heftet, nr.312003 har tittelen
uGammel radisjon - ny medisinn og vil inneholde artikler om de samme temaene som

utstillingen.

Arkivenes dag 8. norrember 2003: Bevar meg.rrel!

Åpetrt h.ts, ntsdlling, omvisninger og foredrag. Äpent for publikum. Statsarkivet i
Tromsø.

Arrangør: Statsarkivet i Tromsø, Huginbakken 18, Breivika Telefon;77 6472 00

E-post: Statsarkivet.T¡omso@riksarkivaren.dep.no
Internet: http://www.riksarkivet.no/tromso/om.html

Program for A¡kivenes daglørdag 8. november 2003:

Ved Statsa¡kivet i Tromsø fokuseres på helsehistorien i Troms, Finnmark og Svalbard.

Fra klokka 10.00 til 16.00:

.A.pent hus

Utstilling
Utstillingen er bygget rundt arkivmate¡iale som belyser helsehistorien iNo¡d-Norge, som

helsevesenet i distriktene, epidemier og skjørbuk på Svalba¡d.

Omvisning
Statsarkivet i Tromsø har fått flere magasiner som er med og sikler at kilder til helsehisto-

rien i Nord-Norge blir vel bevart for fremtiden. PubliÌ<um er hjertelig velkommen til å bli
med på en guidet underjordisk tur.

Foredrag

Som vanlig vil det også være foredrag i løpet av arlcivenes clag. A1le tle foredragsholclerr-re

har brukt våre arkiver i sitt lorskningsarbeid.

Birgit Evensen er fo¡Fatter av boka uFra sykehusloFtet til NIH-bygget - sykepleierutdan-

ningens historie i Tromsøu som ble lanse¡t 28. august i år. Birgit Evensen ha¡ arbeider: r,ed

Høgskolen i Tromsø og var i en årrel<ke rektor for SykepleierhØgskolen i T¡omsø.

Ä"hild F".,.. skriver: cloktorgradsavhandling om framveksren av en ollentlig sinnsl4<eon-

sor:g i Nor:d-Norge fra 1900. FIun er stipendiat ved avdeling for helselag på Høgsl<olen i
Tlorlsø.
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Naturgrunnlaget i Nord-No¡ge i medisin og helse
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