
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hedmark

Kommune: 427/Elverum

Opprinnelig funksjon: Undervisning- og
internat.

Nåværende funksjon: Undervisning.

Foreslått vernekategori:

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
1675 HOVEDBYGG 1957 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 153961700 30/984

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning av sykepleierskolen er å sikre en representant for et skoleslag som er en viktig del av norsk

utdanningshistorie og med stor samfunnsmessig betydning. Videre er formålet å sikre bygningen med dens funksjoner og
tidstypiske kvaliteter og utforming.

Begrunnelse: Sykepleierutdanningen i Norge startet opp med Diakonisseanstalten i 1868 med Cathinka Guldbeg som inisiativtager og
forstanderinne.

Det var en veldig viktig utdanning. Sykepleierutdanningen har vært helt vesentlig for utviklingen av det norske morderne
helsevesenet. Sykepleierskolene har vært tilknyttet sykehus over hele landet. I 1986 ble utdanningen en del av KD.

Sykepleierutdanningen var noe som opprinnelig ble tatt inisiativ til fra sykehusene og driftet på ulik måter. Ved sykehuset i
Elverum var det Norges Røde kors som sørget for utdanning av sykepleiere til sykehuset. Sykepleierutdanningen ved
Elverum ble startet opp i sykehuset. I 1957 fikk skolen egen bygning som ble oppført ved siden av sykehuset. Bygningen
hadde kombinert skole- og internatfunksjon.

Sykepleierskolen i Elverum/Høgskolen i Hedmark avd for helse og idrettsfag er den eneste som vernes i landsverneplan
for statens kulturhistoriske eiendommer.

Bevaring vil også sikre at sektortilknytningen for sykepleierutdannigen vil bli tatt vare på. Den viser tydelig
sektortilknytning/historie.

Omfang: Omfanget av fredningen gjelder undervisnings- og internatbygningen fra 1957 - det første og opprinnelige byggetrinnet -
eksteriør og deler av interiøret.

Beskrivelse kulturmiljø
Høgskolen i Hedmark avd for Helse- og idrettsfag Elverum ligger som nærmeste nabo til sykehuset i Elverum. Sykehuset i Elverum (SI Elverum) er en av
flere divisjoner i Sykehuset Innlandet HF.
Adresse: Kirkevegen 47. Undervisningen er sykepleierutdanning.

Komplekset består av en bygning oppført med tre byggetrinn. Første byggetrinn er undervisning- og internatbygning oppført i 1957. Andre byggetrinn er
tilbygg med undervisningsfunksjoner fra 1975-78 og siste byggetrinn er et kantinetilbygg fra 1999.

Internat- og undervisningsfløyen fra 1957 er tegnet av Morseth og Gedde, som også var ark for internatet (Byggnr 1790, oppført 1952) ved Oppland
landbruksskole, i dag HiL. Tilbygget fra 1975 er tegnet av firma Ø.H. Grimsgaard og A. Sommerfeldt-Colberg som utførende arkitekt.

Eiendomshistorikk
Høgskolen i Hedmark avd for Helse- og idrettsfag (Hedmark sykepeleierhøgskole) i Elverum, er en tidligere høgskole for sykepleierutdanning, etablert i
Elverum i 1927 under navnet Røde Kors sykepleierskole, Hedmark fylkessykehus. I 1994 ble skolen fusjonert med Høgskolen i Hedmark.

Ved Hedmark fylkessykehus ble det i 1923 vedtatt en avtale mellom sykehuset og Norges <Røde kors der organisasjonen fikk rett og plikt til å holde
sykehuset med et tilstrekkelig antall sykepleiere. I 1927 var skolen et faktum og utdanningen ble holdt på sykehuset.

I 1957 fikk fikk skolen egne lokaler ved siden av sykehuset. I 1975-76 ble det oppført et tilbygg med større og flere undervisningsfasiliteter. I 1999 ble det
oppført et tilbygg med kantine.

Skolen hadde navnet Hedmark Fylkes Sykepleierskole fra 1960 til 1980, og deretter Hedmark sykepleierhøgskole. Bygningen er planlagt fraflyttet høsten
2010.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 1675

GAB nr: 153961700

Navn: HOVEDBYGG

Oppført: 1957

Undervisning- og internatbygning fra 1957.  Opphavsrett: Statsbygg. Sykepleierskolen - tilbygg fra 1975-78. Opphavsrett: Statsbygg.

Internat  fra 1957.  Opphavsrett: Statsbygg. Undervisningsfløyen fra 1957. Opphavsrett: Statsbygg.
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Internatet fra 1957. Opphavsrett: Statsbygg. Undervisningstilbygg fra 1975-78. Opphavsrett: Statsbygg.

Sykepleierskole, Høgskolen i Hedmark Elverum. Opphavsrett: Statsbygg. 1957-bygningens hovedfasade.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 153961700

Gnr/bnr: 30/984

Oppført:  - 1957

Byggherre: Hedmark fylke.

Arkitekt: Morseth & Wiel Gedde, Oslo.

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Første byggetrinn, undervisnings- og internatbygningen,  ble oppført i 1955 - 57 og besto av internatdel, mellombygg og undervisningsfløy.

Internatdelen bastår av tre etasjer + kjeller og loft. Det inneholdt 33 enkeltrom og 33 dobbeltrom, fire hvilerom med lydislolasjon (for nattevakt), en
leilighet på to rom, kjøkken, bad og wc for forstanderinnen, to leiligheter med ett rom kjøkken, bad, wc for sykepleielærere. Kjelleren besto av sykkelstall,
vaskerom, symaskinrom, tørkerom og lager. I dag brukes soverommene til kontorer.

Mellombygningen besto av en etasje på 230 m2 som innehold dagligstue, biblioktek og tre kontorer. I dag er daglistuen med gang intakt, bibliotek og
kontorer er bygd om til annet formål. I mellombygningen er det også vaktrom for forstanderinnen og hall med trapperom.

Undervisningsavdelingen var på en etasje med 252 m2 grunnflate. Den inneholdt to undervisningsrom, et på 66 m2, et på 45 m2 som var diettkjøkken,
og et stort demonstrasjonsrom (sengepost)på 70 m2. Underetasjen besto av kombinert gymnastikksal og møterom, tekjøkken, bad, badstue og
garderobe. I dag er gymsalen/møterommet bygd om annet formål.  Det brukes fortsatt i dag til undervisning, men undervisningsrommene er bydt om,
men demonstrasjonsrommet er bevart og fortsatt i bruk.

I 1975-76 ble det oppført et tilbygg med nye undervisningsfasiliteter. Arkitekter for dette prosjektet var Ø.H. Grimsgaard (firma) og A. Sommerfeldt-
Colberg (som utførende arkitetkt). Nybygget inneholdt auditorium (pusset opp på nytt i 1999), to eksamens- og forelesningssaler, fire klasserom,
demonstrasjonsrom, tre grupperom, lærerværelse, elevrådets kontor, aktivitetsom, vestbyle med resepsjon og garderober. Den gamle
undervisningsfløyen ble forbundet med en korridor, senere er det også bygd en forbindelse til sykehuset. Det er i senere tid pusset opp deler av
byggetrinnet fra 1975-76. I midten ligger det et atrium.

Siste byggetrinn er et kantinebygg, som ligger i atriumet. Det ble oppført i 1999.

Bygningshistorikk
1955 1957 Undervisning- og internatbygning oppføres.

1975 1976 Tilbygg - nybygg for flere og utvidete undervisningsfasiliteter ble oppført.

1999 Nytt kantinetilbygg ble oppført. Det store auditoriumet i 1975-76-tilbygget ble pusset opp.

Vern
Formål: Formålet med fredning av sykepleierskolen er å sikre en representant for et skoleslag som er en viktig del av norsk

utdanningshistorie og med stor samfunnsmessig betydning som viktig for utviklingen av det moderne helsevesenet. Videre
er formålet å sikre bygningen med dens funksjoner og tidstypiske kvaliteter og utforming.

Begrunnelse: Sykepleierskolen i Elverum er den eneste som representerer sykepleierutdanning som er en viktig del av norsk
utdanningshistorie.

Sykepleierskolen i Elverum ble etablert i 1923 av Norges Røde Kors ved sykehuset for å utdanne sykepleiere til
sykehuset. I 1957 fikk skolen egne lokaler, med både skole- og internatfunksjon i samme bygning, plassert ved siden av
sykehuset. Plasseringen av bygningen med den umiddelbare nærheten til sykehuset er typisk for hvordan
sykepleierutdanningen ble organisert.

Anlegget fremstår som komplett med både skole- og internatdel intakt. Det har videre høy autensitet, bygningen er lite
endret og fremstår som meget opprinnelig.

Omfang: Fredningen omfatter undervisnings- og internatfløyen fra 1957, - det første og opprinnelige byggetrinnet.
Omfang for interiørfredning omfatter internatfløy i 1.etg for den delen mot sør (sør for inngangen til hallen, trapp og
mellombygningen), hall, trapp, vaktrom til forstanderinne, korridor og dagligstue/peisestue og det opprinnelige
demonstasjonsrommet (sengepost).

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Hall i

undervisning- og

internatbygg

Beskrivelse:

Interiørnr: 2

Interiørnavn: Peisestue i

undervisnings- og

internatbygg

Beskrivelse:

Interiørnr: 3

Interiørnavn: Internatdel

Beskrivelse:

Interiørnr: 4

Interiørnavn: Sengepost

Beskrivelse: Opprinnelig

sengepost i undervisnings-

og internatfløyen i det

første byggetrinnet fra

1957.

Internat fra 1957. Opphavsrett: Statsbygg. Inngang undervisningstilbygg fra 1975 - 78. Opphavsrett: Statsbygg.
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Internat.  Opphavsrett: Statsbygg. Undervisningsfløy fra 1957.  Opphavsrett: Statsbygg.

Balkogner internat.  Opphavsrett: Statsbygg. Kantinetilbygg fra 1999. Opphavsrett: Statsbygg.

Kontor til forstanderinnen.  Opphavsrett: Statsbygg. Peisestue.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Kontor, opprinnelig soverom. Opphavsrett: Statsbygg. Sengepost.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bad i leilighet i internatet.  Opphavsrett: Statsbygg. Garderobe med badstu i kjeller. Opphavsrett: Statsbygg.
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