
Institusjons-
historien på 32 år
– om et liv på Vestlandsheimen  
Jorunn Mjøs har arbeidet på Vestlandsheimen 
fra 1967 til institusjonen ble avviklet og 
beboerne utflyttet i forbindelse med HVPU-
reformen i 1991. Vestlandsheimen ble bygget 
som sentralinstitusjon for utviklingshemmede 
i Åsane utenfor Bergen. Her forteller hun til 
Grete Eilertsen ved Bymuseet i Bergen.
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Den første avdelingen som åpnet i 1962 
var en barneavdeling. Den første som ble 
innskrevet var sju år. Han er fortsatt i live. 
Vi kalte ham «odelsgutten». Institusjonen 
vokste raskt og fikk store avdelinger, med 
26 i hver etasje i de største toetasjes 
bygningene.

Det var et veldig varierende funksjons-
nivå på de som kom inn her. Også på de 
enkelte avdelingene kunne det være veldig 
stor forskjell fra pasient til pasient, fra 
multifunksjonshemmede som trengte hjelp 
til alt, til de som fungerte relativt godt. 
Man hadde en del av disse som før gjerne 
ble kalt litt originale personer. Mange av 
dem var nok svake, men hadde de fått en 
annen oppvekst hadde de kanskje ikke 
havnet på institusjon. I dag ville de fått 
en annen form for oppfølging. Sommeren 
1967 jobbet jeg på en mannsavdeling. 
De lå på seksmannsrom, noen hadde tre-
mannsrom, og så var det to isolater. De 
hadde et privat nattbord ved siden av 
sengen sin. Klesskapene var ute i gangen. 
Der var tøyet deres, og gjerne enkelte 
andre private ting og.

Struktur og rutiner
Pasientene hadde liten innflytelse på hva 
de skulle bruke eller ha på seg. På vår 
avdeling var det badedag to dager i uken. 
Da tok man ut en rull med klær fra skapet, 
og så kastet man det andre på vask. Når 
det kom tilbake igjen fra vask laget man 
en maken rull; bukse, undertøy, T-skjorte, 
genser ble rullet sammen og lagt i skapet. 
Søndagsklærne ble tatt på lørdag etter-
middag og var på søndag, og så ble de 
dampet mandag morgen og hengt fint 
på plass igjen. 

Vi hadde en oldfrueavdeling som sto for 
innkjøp av alt av klær, og de med avdelings -
ansvar kunne gå ned hit og hente ut ting. 
De fikk en masse fra butikker som var 
utgått eller fra overskuddslager, sånn at når 
vi ryddet opp etter reformen, fant vi mye. 
Jeg husker at det et år hadde vært mote med 
rutete jakker for menn. Det var nok et stort 

restlager, for det var ganske mange menn 
som hadde rutete jakker her påfølgende 
17. mai. 

Det var veldig strukturert, med fast 
dagsrytme. Pasientene hadde liten inn-
flytelse på eget liv. Veldig mange ble tidlig 
lagt, det var ganske mange som var i seng 
før de pleierne som var ferdige kvart på 
syv gikk hjem. 

Noen av pasientene hadde arbeid å gå 
til. Det var blant annet en utegruppe. 
Pasientene som fungerte best jobbet rundt 
om på avdelingene. Noen var med på 
klesutkjøring og matutkjøring. All maten 
ble jo laget på hovedkjøkkenet. Skivene 
kom ferdig påsmurt til avdelingene. 
Mange av pasientene så aldri et brød, 
en potet med skall på eller en fisk, alt kom 
ferdig i porsjoner.

På formiddagen var det litt aktiviteter 
for noen, men ikke for mange. Der var 
sånne store inngjerdete lekeplasser som en 
del ble låst inn i så de kunne være ute på 
dagtid. Litt turgåing ble det nok tid til 
også. Lørdag ettermiddag var det kino 
i festsalen, og annenhver søndag om etter-
middagen, og annenhver helg var det 

Mange av pasientene så aldri et brød,
en potet med skall på eller en fisk,

alt kom ferdig i porsjoner.
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andakt eller gudstjeneste. Og så var det jo 
enkelte musikklag og sånn som kanskje 
var innom og hadde en konsert. 

Et lukket samfunn
Institusjonen utgjorde på en måte et veldig 
lukket samfunn. Man var selvforsynt med 
alle ting, og det var ikke veldig åpent for 
besøkende. En del har nok hatt kontakt 
med pårørende, men veldig mange hadde 
lite eller ingen kontakt. Man hadde såkalte 
besøksrom ute i gangen på disse byggene, 
slik at der var vel ikke så veldig mange som 
var inne i avdelingene. Pasientene hadde 
altså lite kontakt med omverdenen. 

De første årene var det ikke skole på 
Vestlandsheimen. Der var en som drev 
litt undervisning, det var det hele. Det 
endret seg veldig på slutten av 1970-tallet. 
På det meste var det rundt 40 lærere, på 
1980-tallet. Aktivitetstilbudet ble også mer 
mangfoldig. På 1970-tallet opprettet man 
en del arbeidsstuer, med dagaktiviteter. 
Litt barnehageaktiviteter var det også. 

Det ble et mer åpent miljø. Den første 
tiden var det jo diakonisser som var her. 
De var sykepleierutdannet og de hadde 
sine bestemte meninger, både når det 
gjaldt måter å kle seg på og annet. Dette 
var jo i en annen tid, og mange har gjort 

en kjempejobb selv om man i dag kan 
kritisere måten ting ble gjort på. Det kom 
inn mange unge mennesker som aldri 
hadde jobbet med denne gruppen. Vi tok 
jo etter hvordan andre jobbet. Det var ikke 
veldig mye systematisk opplæring av de 
nye ansatte, og mest fokus på praktiske 
gjøremål. 

 Det var utstrakt bruk av belter. Man 
hadde pasienter som hadde en adferd som 
gjorde at de måtte ligge bundet, og det 
var jo for å verne både dem selv og andre 
medpasienter. Vi har nok ikke noe tall 
fra den første tiden. Jeg tror ikke bruken 
av tvangsmidler ble registrert før på 
1970-tallet, da man begynte å føre egne 
protokoller for dette der legene måtte 
tillate bruken gjennom sin signatur. En del 
av pasientene følte nok etter hvert en 
trygghet i beltene, slik at man faktisk 
måtte ha en gradvis avvenning for noen 
da det ble færre på rommene og man ville 
innskrenke bruken.  Det var også noen 
som satt mye bundet på dagtid på grunn 
av problematisk adferd, spesielt mot andre. 
Relativt liten bemanning gjorde vel dette 
nødvendig. Så lenge det var en nattevakt 
som hadde ansvar for to avdelinger med til 
sammen 52 pasienter, kunne man jo aldri 
ha full oversikt. 

Festsalen ved Vestlandsheimen. Foto: http/www.vestlandsheimen-museum.net
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Da jeg begynte på Vestlandsheimen 
jobbet jeg først i anretningen med mat og 
vask. Kvart på syv om kvelden gikk det 
andre personalet, og så var det en senvakt 
igjen. Den var alene fra kvart på syv til ti 
over åtte, da nattevakten kom. Den som 
var senvakt hadde ansvar for alle som var 
på huset. Det kunne vel være rundt 30-35 
pasienter som ikke var lagt og som skulle 
ha kaffe. En del av pasientene var gjerne 
ute og gikk, for det var jo masse kjæreste-
par. Jeg husker at jeg håpet at noen av de 
andre pasientene ville verne meg, om jeg 
noen gang skulle bli angrepet. Jeg hadde jo 
ingen andre. Nattevakten kom ti over åtte, 
hun gikk rett inn i 1. etasje for å skifte på 
de som lå der, så hun kom jo egentlig ikke 
opp før halv ti. Jeg har mang en gang smilt 
litt for meg selv når jeg tenker på det. Man 
har jo vært veldig opptatt av det med 
sikkerhet, og det skal man jo selvfølgelig 
være, men det var litt annerledes den 
gangen. 

«Nei, dette…»
Første dag på jobb sto jeg storøyd og 
bare så. Jeg hadde søkt jobb på barne-
avdeling og havnet på en mannsavdeling 
med 54 meter lange korridorer som skulle 
vaskes to ganger om dagen, men du var 
jo hele tiden i kontakt med pasientene. 
Første dagen jeg var der, tenkte jeg: 
«Nei, dette...». Det var så overveldende. 
Men jeg ble, så noe måtte det jo være som 
appellerte. 

Mye var veldig strengt. Vi gikk i hvite 
frakker, og jentene fikk ikke gå i lang-
bukser. Jeg husker ikke om vi måtte ha 
hvite strømper, men vi måtte ha hvite sko. 
Om sommeren fikk du ikke lette på 

antrekket. De mannlige ansatte hadde 
korte hvite jakker og rutete bukser. Det var 
en sommervikar som fikk sparken fordi 
han satt i bar overkropp under jakken. 
Her var man uniformert. Personalmål-
tidene fikk vi trukket fra lønnen, og det 
var frokost og middag og kvelds med full 
oppdekning borte i kantinen. Vi hadde 
delte vakter, slik at vi hadde to timer fri 
midt på dagen. Så der var vi, vi måtte 
tvangsspise holdt jeg på å si, men det var 
jo greit nok, og det var god mat. 

Mange ansatte bodde i personalboliger 
på området eller like utenfor. Det var både 
hybelhus for personalet, leiligheter for 
avdelingslederne, noen tomannsboliger og 
to overlegeboliger. Mange bygde hus i 
nærheten. Noen kom selvfølgelig fra byen 
og rundt omkring ellers i Åsane, men det 
var en god del som etablerte seg her. 
Vestlandsheimen var visstnok den største 
arbeidsplassen i Åsane i sin tid. Jeg kan 
ikke huske nøyaktige tall, men vet at det 
i perioder har vært rundt 1000 personer på 
lønningslisten. I tillegg til de som jobbet 
på boavdelingene, var kjøkkenet en stor 
avdeling, vi hadde en stor teknisk avdeling, 
og så var det oldfruesektoren. 

Oppbygging, nedbygging og fraflytting
Denne typen institusjoner har nok ikke 
vært de letteste stedene å rekruttere leger til. 
I perioder var en del sivilarbeidende leger på 
Vestlandsheimen, men jeg mener at det 
alltid har vært en overlege her. Den første 
var Olav Bjordal. Han ivret veldig for å få 
bygget institusjonen, og hadde i forkant 
hatt kontakt med veldig mange av de 
utviklingshemmede som bodde rundt 
i Hordaland og Sogn og Fjordane. Pasien-
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tene var på en måte hans «barn», og han 
likte ikke så godt at man kritiserte størrel-
sen på avdelingene og institusjonene. «Tenk 
på all den mosjonen som pasientene får 
med å gå opp og ned disse gangene,» sa han.

Institusjonene var større enn hva det 
viste seg å være behov for, i hvert fall på 
Vestlandsheimen. Her ser man tydelig hele 
institusjonshistorien i løpet av bare 32 år. 
Mens Vestlandsheimen fremdeles bygget 
seg opp med store avdelinger og klassiske 
institusjonshus på midten av 60-tallet, var 
man begynt nedtrapping andre steder. 
Da jeg kom til Emma Hjorth i 1968 var 
det nærmest et kultursjokk. Det var 
mindre enheter, en mye bedre oppbygget 
skole, fargede frakker og en helt annet 
åpenhet. Jeg er egentlig veldig glad for at 
jeg har vært med på en oppbygging, en 

nedbygging og en utflytting. Jeg har på 
den måten fått med meg hele sirkelen. Jeg 
føler at det er en litt unik historie, oppbyg-
ging og nedbygging i løpet av en så kort 
periode og at der fortsatt er folk som har 
vært med på hele den utviklingen. 

Da jeg kom tilbake igjen i 1976 var jeg 
utdannet vernepleier og hadde jobbet fem 
år på Emma Hjorth. Da sa folk liksom: 
«Der går Jorunn Mjøs og hun har lang 
erfaring.» Jeg var en av de første som hadde 
vernepleierutdanning på Vestlandsheimen. 
På den tiden, så var det jo en form for 
kamp. Etter hvert hadde noen begynt å få 

øynene opp for at det fantes andre fag-
grupper enn sykepleiere og diakonisser. 
I løpet av de årene jeg ikke var her så var 
det blitt litt mer lempelig i forhold til dette 
med at de fikk ha dans, litt annen under-
holdning og noen flere aktivitetstilbud var 
nok bygget opp, men på en del av avdelin-
gene så ble det holdt veldig mye på den 
gamle strukturen og de rammene som 
man var vant til. 

Utpå høsten i 1976 fikk vi en del danske 
vernepleiere, eller omsorgsassistenter som 
de het. Det var en treårig utdanning som 
var godkjent som vernepleier i Norge. 
Det var også en del som hadde jobbet på 
Vestlandsheimen som reiste til Danmark 
og tok utdannelsen sin der. Ledelsen på 
Vestlandsheimen besøkte Danmark, og 
siden kom en del danske omsorgsarbeidere. 
Noen har jo blitt igjen, vi har blant annet 
en av dem som jobber her fortsatt. 

Fra midten av 1970-tallet var det en 
veldig aktiv periode hvor det var en del 
folk som sto på barrikadene for å få et 
bedre pasienttilbud. Man begynte å bygge 
mindre enheter og å se på hvilke pasient-
grupper som passet sammen. Man fikk 
egne avdelinger for multifunksjons-
hemmede, for ungdommer som fungerte 
relativt bra og for pasienter med adferds-
avvik. Man fikk da også avdelinger som 
det var både menn og kvinner på.

Ansvarsreformen gjorde at alle flyttet, 
men vi hadde begynt å tenke på dette 
allerede på slutten av 1970-tallet.  En del 
flyttet ut i treningsleiligheter og i 
bofellesskap før reformen kom. Det var 
også snakk om at mange med adferds-
avvik, mennesker som ble veldig påvirket 
av andre folk, burde få sine egne boliger, 

Jeg er egentlig veldig glad for at jeg
har vært med på en oppbygging, en 

nedbygging og en utflytting. Jeg har på
den måten fått med meg hele sirkelen.
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men det kom ikke så langt den gangen. 
Jeg tror nok at mange, eller i alle fall en 
del, hadde flyttet ut selv om ikke reformen 
kom da den kom. Det lå liksom litt i 
tankegangen.

Utflyttingsprosessen
Jeg jobbet mye med utflytningsprosessen. 
Det har vært sagt om reformen at den 
skulle gjennomføres veldig raskt, men 
samtidig tror jeg kanskje at man trengte et 
press for at det virkelig skulle skje noe. Jeg 
vet ikke. Det er klart at det var brutalt for 
veldig mange, og mange følte på en stor 
usikkerhet, fordi vi visste veldig lite. Det 
var en utfordring både for pasienter, 
pårørende og for personalet.

Det var en tung prosess. Når du var 
rundt om på avdelingene visste du nesten 
ikke hva du egentlig diskuterte, om det var 
pasienten sitt beste eller om det var 
personalets. Personalet skulle jo også rykkes 
opp med roten. Jeg må jo si at vårt første 
møte med Bergen kommune ikke var veldig 
positivt. Det satt 500 ansatte i festsalen, og 
en konsulent sa at «dere som har jobbet her 
ute har vi egentlig ikke bruk for, for dere er 
så institusjonsskadde». Her skulle det altså 
bygges opp noe nytt. Mange hadde bygd 
hus og sto plutselig uten jobb, og mange 
hadde ikke jobbet andre steder og hadde 
liten erfaring med å søke jobb. 

Pasientene var veldig avhengig av det 
personalet kunne formidle dem. Nå skulle 
de tilbake igjen til hjemkommunen hvor 
ingen kjente dem. Mange pårørende ble 
veldig urolige. Pasientenes nettverk var jo 
de som de bodde sammen med, og så 
skulle alle bryte opp. Det ble litt rotete og 
uoversiktlig. Kommunen skulle jo ikke 

bygge nye institusjoner, og du kunne 
nesten ikke forvente at alle kommunene 
skulle kunne greie å få til et like godt 
tilbud til alle. 

Veldig mange søkte om å få bli værende 
igjen i Åsane eller Bergen. I utgangs-
punktet skulle de alle flytte tilbake til 
hjemkommunen, det vil si til der de 
pårørende hadde bodd da de var 16 år, hvis 
jeg ikke helt husker feil. En del av de 
pårørende ble veldig engstelige. Noen kom 
fra små kommuner og hadde fått et 
utviklingshemmet barn uten at noen visste 
om det, og var kanskje flyttet fra denne 
hjemkommunen for 30 år siden, og 
plutselig så skulle vedkommende flytte 
tilbake. Det er jo også klart at veldig 
mange i denne pasientgruppen ikke har så 
lett for å si: «Ja, det vil jeg» eller «Nei, det 
vil jeg ikke», så ofte ble det nok ganske 
tilfeldig hvor de ble flyttet. Kanskje hadde 
det sånn sett vært bedre om man hadde 
mer tid på seg. Men det var jo en reform 
som utløste utrolig mye følelser. Når den 
først var bestemt og skulle gjennomføres, 
tror jeg kanskje det var greit at det fantes 
en tidsbegrensning.  • • •

Jorunn Mjøs jobber i dag som seksjonsleder 
i Habiliteringstjenesten som holder til på 
Vestlandsheimen i gamle bygg O.

Jeg må jo si at vårt første møte med 
Bergen kommune ikke var veldig positivt. 

Det satt 500 ansatte i festsalen, og en 
konsulent sa at «dere som har jobbet her 

ute har vi egentlig ikke bruk for, for
dere er så institusjonsskadde». 
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