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Per Bjørn Ellingseter: «Hellandheimen – institusjon, heim og arbeidsplass» 

Referat 

Om foredragsholderen: Per Bjørn Ellingseter er tidligere lærer, inspektør, rektor mv. i 

Vestnes kommune. Han har vært lokalhistoriker og bygdebokforfatter, og engasjert bl.a. i 

idrett og musikkliv. I 2016 fikk han Kongens fortjenstmedalje fordi han gjennom sin lange 

yrkeskarriere og et aktivt liv har satt sitt preg på samfunnet rundt seg. Per Bjørn arbeidet i 

mange år på Hellandheimen, og er forfatter av boka om Hellandheimen, utgitt i 2018. 

Foredraget i seniorakademiet var basert på denne boka. 108 personer møtte opp for å høre 

foredraget, noe som viste at temaet fremdeles har stor interesse blant folk i kommunen og 

nabokommunene.  

I foredraget satte Ellingseter den perioden Hellandheimen var i drift som institusjon (1958-

1992) inn i en større sammenheng, og viste utviklingen i samfunnets holdninger og 

myndighetenes tiltak overfor psykisk utviklingshemmede i hele etterkrigsperioden fram til i 

dag: 

Før krigen var tilbudet til psykisk utviklingshemmede (eller «åndssvake» etter den tids 

begrepsbruk) stort sett et ikke-tema i samfunnsdebatten. I frigjøringsårene fram til ca. 1950 

skjedde det en sosialpolitisk oppvåkning og bevisstgjøring generelt i samfunnet, og det ble 

også satt søkelys på at mange psykisk utviklingshemmede levde under uverdige forhold og 

uten opplæring, helsetilbud og nødvendig omsorg. Tankegangen i den nye perioden var i stor 

grad begrunnet i barmhjertighet og medlidenhet med de skjebnene som etter hvert ble 

synliggjort for allmennheten. De store landsdekkende organisasjonene, som for eksempel 

Norges Røde kors, Norsk Folkehjelp osv., engasjerte seg i åndssvakesaken. Enkeltpersoner, 

som ofte var foreldre eller andre pårørende, dannet såkalte støttegrupper for å bedre 

tilbudet gjennom å gi utviklingshemmede «tak over hodet», det vil si et sted å bo og bli 

ivaretatt på en god måte. Tanken om å bygge ut et regionalisert institusjonstilbud vokste 

etter hvert fram, samtidig som den gamle institusjonsomsorgen, for eksempel ved Klæbu 

pleiehjem, delvis ble betegnet som umenneskelig og uverdig.   



Representanter for både de store, landsdekkende organisasjonene og de lokale/regionale 

støttegruppene ble i 1951 samlet i Samordningskomiteen for åndssvakesaken (senere 

Samordningsrådet for Åndssvakesaken i Norge, og i dag Stiftelsen SOR). I 1952 la 

Sosialdepartementet fram St.meld.nr. 71: Om Landsplan for åndssvakeomsorgen, med 

planer og retningslinjer for det videre arbeidet. Samme år ble Møre og Romsdal Støttelag for 

Åndssvake etablert.  

Dette støttelaget fikk i 1953 overdratt garden Hellandmyren fra enka Sigrid Helland, en 

avtale som sikret hennes eneste gjenlevende barn, sønnen Ivar, rett til pleie ved den 

framtidige institusjonen så lenge han levde. Ivar hadde Down syndrom. Støttelaget startet 

planlegging av et sentralhjem for åndssvake på denne eiendommen, og institusjonen skulle 

bygges på innsamlede midler. I 1954 ble det engasjert arkitekt, grunnsteinen ble nedlagt i 

1955, og Hellandheimen ble åpnet i 1958. 

I de første institusjonsårene ble hele tilbudet ved Hellandheimen bygd på den humanitære 

ideologien som var tidsånden på 50- og 60-tallet. De utviklingshemmede skulle få et sted å 

bo – et hjem - og bli ivaretatt med hjertelag og barmhjertighet. Naturlig nok var 

hjertesymbolet Hellandheimens første logo. 

Menneskesynet endret seg etter hvert i mer menneskerettslig retning, et resultat av blant 

annet den generelle samfunnsutviklingen og ny lovgivning. Lov om grunnskolen trådte i kraft 

i 1971, og denne loven ga alle barn rett og plikt til grunnskoleopplæring. I 1972 ble ansvaret 

for psykisk utviklingshemmede overført til fylkene gjennom den nye sykehusloven, og 

Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU) ble etablert. Tyngdepunktet i tilbudet til 

utviklingshemmede ble nå skjøvet fra ivaretakelse og omsorg til faglige krav til kvalitet i 

innholdet. Den pedagogiske opplæringen ved Hellandheimen ble skilt ut fra 

institusjonstilbudet, og det ble opprettet et skoletilbud med eget skolebygg i kommunal regi, 

og mange nye lærere ble tilsatt. Samtidig ble det lagt økende vekt på meningsfullt 

livsinnhold generelt for beboerne, gjennom blant annet arbeidstrening, idrett og andre 

kulturelle aktiviteter. Tallet på beboere var på det meste bortimot 300.  

På 1980-tallet ble menneskeretts- og rettssikkerhetsperspektivet utviklet videre, og 

institusjonstanken ble gradvis forlatt til fordel for desentraliserte tilbud i nærmiljøet. Tallet 

på beboere ved Hellandheimen ble gradvis redusert, og da den såkalte ansvarsreformen ble 

gjennomført i 1991-92 var tallet nede i 129. Kommunene fikk nå hele ansvaret for tilbudet til 

utviklingshemmede. Hellandheimen som institusjon ble avviklet, og beboerne flyttet enten 

tilbake til hjemkommunene eller fikk et nytt tilbud i Vestnes i sine egne, private hjem. 

Mange tidligere institusjonsbeboere hadde i årenes løp fått en nær tilknytning til Vestnes, og 

over 100 personer fra andre kommuner valgte å bli boende i Vestnes kommune.  

Etter ansvarsreformen er erfaringene delte når det gjelder synet på livskvalitet og trivsel for 

de tidligere institusjonsbeboerne. Mange har fått det bedre i sin nye tilværelse, og både de 

personene det gjelder og deres pårørende opplever at det nå er mer verdighet over de 

livene som leves. Men i dette spørsmålet er det også delte meninger hos både pårørende og 

fagfolk.   



Per Bjørn Ellingseter illustrerte den faktabaserte gjennomgangen av historien om 

Hellandheimen som institusjon, heim og arbeidsplass med historier og anekdoter om 

beboere og foreldre, viktige foregangsmenn og -kvinner og ansatte ved institusjonen. Han 

viste eksempler på hvordan enkelte personer fra alle disse gruppene har satt sitt preg på 

utviklingen, og at vi finner mange av navnene deres igjen i «navn» på bygninger og områder. 

Alt om dette er å finne i boka om Hellandheimen.  

Hellandheimen og institusjonens virksomhet og beboere har naturlig nok hatt stor betydning 

på mange områder i nærmiljøet og kommunen, og som sitatet Per Bjørn Ellingseter avsluttet 

foredraget med; Hellandheimen er blitt en del av identiteten til Vestnes. 
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