Gaustad museum

Museet ligger i første etasje i bygg 11.
Museet inneholder gjenstander fra behandling og
drift i Gaustad Asyls historie.

Gaustad museum- en historie om drift og behandling
Gaustad asyl ble åpnet 1. oktober 1855 og var da den første institusjon i
Norge som tilbød behandling av sinnslidelser. Sykehusanleggets utforming ble til gjennom et samarbeid mellom legen Herman Wedel Major og
arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. Majors tanker om hvordan man best
mulig kunne behandle psykisk syke og i hvilke miljøer man best restitueres, var avgjørende for utforming og plassering av bygningsmassen.
Da sykehuset sto ferdig kunne de tilby 300 sengeplasser. Pasientene ble
delt inn etter kjønn, klasse og symptombilde. Gaustads første direktør
Ole R.A. Sandberg uttalte i en av sine tidligste årsberetninger at ideelt
sett burde ikke sykehuset ta imot mer enn 260 pasienter, hvis de skulle
opprettholde et tilfredsstillende behandlingstilbud. Tanken var at kun
helbredelige pasienter skulle
få et behandlingstilbud. De
første årene ble en også en del
pasienter skrevet ut u-helbredet, sannsynligvis fordi man
anså at de ikke hadde utbytte
av behandlingstilbudet.
Behandlingstilbudet besto de
første 60-70 årene i en kombinasjon av badebehandling,
derivasjonsbehandling, styrkende kost og arbeidstrening. I
Tillegg til individuell samtale
med lege.

Foto: Konsultasjon ca. 1900

Sykehuset skulle i størst mulig grad være selvforsynt, og det var
avgjørende for tomtevalget at det ble knyttet til et gårdsbruk. Arbeid og
aktivitet ble sett på som en viktig del av behandlingen og pasienter som
var i stand til det, ble inkludert i driften på sykehuset. Pasientene med
rolig symptombilde deltok i arbeid på kjøkken, vaskeri, på gårdsbruket,
og ved sykehusets verksteder. Verkstedene utførte reparasjoner,
produksjon av møbler, tekstiler, sko og enkle redskaper. Pasienter som
hadde interesse eller kompetanse i de forskjellige håndverkene kunne
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også bistå fagpersonalet som var
ansatt i verkstedene.
I folketellingene i 1865 er 386 personer registrert som beboere på Gaustad
Asyl. Av disse var 257 innlagt til behandling mens resten var ansatte og
i noen tilfeller deres familie. Gaustad
har tilbudt bolig til ansatte helt frem
til nyere tid.
På grunn av stort behov for asylplasFoto: Kvinner i arbeid ved bygg 5. ca 1900.
ser blir det autoriserte pasienttallet
økt til 330 i 1876. Behovet for sengeplasser fortsetter å økte rundt århundreskiftet, og i ekstraordinært statsbudsjett i 1919 ble det bevilget penger
til arbeid med bygningsmessig utvidelse av asyltilbudet. Arbeidet med
ny bygningsmasse ble påbegynt i 1923. De nye bygningene ble ferdigstilt
i 1928. Tegningene til disse byggene er
signert Medicinalavdelingens byggekontors arkitekter. Gaustad hadde
da fått 3 nye sengeposter, et eget bygg
for kjøkken, et for vaskeri og fyrhus.
Sykehuset kunne nå ta imot opptil 600
pasienter.

Foto: Bygg 20 år 1927, Fotograf ukjent

Fra midten av 1930-tallet ble kjemisk
sjokk en del av behandlingen. Elektrisk sjokk og kirurgi ble tatt i bruk ca.
10 år senere. I 1950 ble det tatt i bruk
gruppesamtaler som en del av behandlingstilbudet og utover 1950-tallet
kom også ny og bedre medikamentell
behandling.

Tidlig på 1960-tallet kom riksantikvaren med forslag om freding og
bevaring av gamle bygninger. Oslo bystyret møtte disse forslagene med
ønske om å rive, blant annet Gaustad.

Rivning av isolasjonsavdelingene for rasende og urenslige pasienter ble
gjennomført på slutten av 1950-tallet. Og som erstatning for disse ble
det bygget to nye pasientavdelinger. De sto ferdig i 1963. Bygningsmassen ble igjen utvidet med velferdsbygg og hjelpepleierskole i henholdsvis
1970 og 1973.
Ansvar for driften av Gaustad sykehus ble overdratt fra Staten til Oslo
kommune i 1985. I 1996 ble Gaustad en del av Aker universitetssykehus,
Divisjon for psykiatri. Aker sykehus med Gaustad sykehus ble en del
av OUS klinikk for psykiskhelse og avhengighet etter sammenslåingen
av Oslo sykehusene i 2009. Det er i dag klinisk døgn-og dagdrift, flere
kompetansesentre og forskningsaktivitet på det gamle Gaustad området.
I dagens behandlingstilbudet inngår forskjellige former for terapeutiske
samtaler og medikamentell behandling. Av de tidligste behandlingsalternativene, er det kun arbeidstreningen som fremdeles er en del av behandlingstilbudet på Gaustad.
Store deler av bygningsmassen på Gaustad sykehus kom inn på riksantikvarens liste over fredede bygningsmasse i 2012.

Tekst utarbeidet av Invild Ørnhøi
Kilder: Direktørenes årsberetninger for
Gaustad sykehus gjennom tidene.

Åpningstider:
Onsdager 11.30- 14.00
Besøksadresse: Gaustad sykehus, bygg 11.
			Sognsvannsveien 21
Entreavgift:
25,- pr person.
			
200,- for grupper på mer enn 10 personer

.

Kontaktinformasjon: Informasjonen i bygg 4. Tlf 22 92 35 00

