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Sykehus i Bergen – en kort historisk oversikt
Bergen kommunale sykehus på Haukeland stod ferdig og ble tatt i bruk i
1912. Bygningene og beliggenheten var ny, men virksomheten var en
fortsettelse av virksomheten på det gamle Bergen kommunale sykehus på
Engen. Nytt var også F.G. Gades Pathologiske Laboratorium. Dette var et
forskningslaboratorium som ble reist etter en stor donasjon fra dr.med. F.G.
Gade.
Den tidligste sykehusvirksomheten i Norge var organisert under
fattigvesenet og pasientene var fattigfolk. Utover på 1800-tallet ble sykehusene
baser for forskning og virksomheten, som tradisjonelt hadde omfattet omsorg
for fattigfolk, ble fortrengt av interesse for befolkningens generelle helsetilstand.
Det ble gjort viktige medisinske vitenskapelige fremskritt.
Flere institusjoner med medisinsk kompetanse kom til. I 1860 ble Bergen
Fødselstiftelse og Jordemoderskole opprettet på Rådstueplass. Dette var en
statlig stiftelse og utdannelse av jordmødre var hovedgrunnen til opprettelsen.
I tillegg kunne fødende få hjelp ved fødselen og den første barseltiden. Mange
fattige og vanskeligstilte kvinner var blant pasientene.
Flere sykehusplasser var på sakskartet i Bergen kommune. En
sykehuskomite ble opprettet av formannskapet 13.10.1897 for ”at tage under
Overveielse og fremkomme med Forslag til en Ordning, hvorved der kan sikres
tilstrækkelige Sygepladser for nærmeste Fremtid”. Med i komiteen var blant
andre to overleger ved sykehuset, medlemmer fra sykehusets tilsynskomite og
stadsfysikus (Forhandlingsprotokoll for sykehuskomiteen Aa 1, s. 2).
Da sykehuset på Haukeland stod ferdig var det ett av flere sykehus i
Bergen. Bergen kommunale sykehus bestod i 1920 av flere enheter: Haukeland
sykehus med kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og epidemisk avdeling.
Årstad sykehus i Kronstadbakken hadde avdeling for hudsykdommer og
veneriske sykdommer. Lungegården sykehus på Sejersbjerget var før 1912
leprasykehus og ble tuberkuloseavdeling under Haukeland fra 1912.
Epidemilasarettet i Sandviken ble overtatt av Haukeland og brukt som
fødehjem fra 1920. Welanderhjemmet var en kommunal institusjon for barn
med medfødt syfilis. Bergens kommunale arbeids og pleiehjem (tidl. Bergens
arbeidsanstalt) var en avdeling for venerisk syke menn og kronisk syke. Den
var organisert under forsorgsvesenet (Fossen 1985)
Statlige sykehus i 1920 var Pleiestiftelsen for spedalske i Kalfarveien og
Fødselstiftelsen på Rådstueplass.
Det var også en del private sykehus og klinikker på denne tiden: Røde
Kors klinikk i Olav Ryes vei 7, St. Fransiskus hospital, Diakonissehjemmets
kirurgiske klinikk i Nedre Fosswinckelsgt. 5, Hospitalet Betanien i Kalfaret som
bl.a. hadde fødehjem, og Møllendal Sinnsykeasyl.
Haukeland sykehus var fra begynnelsen en kommunal institusjon, men
har hatt både fylke og stat som sine eiere fram til staten overtok sykehusene i
Norge i januar 2002.
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Innledning
Det ble i 2000 dannet en gruppe ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen,
som ønsker å arbeide med historie om Haukeland sykehus. Gruppen, som
kalles Haukelandsgruppen, har utarbeidet en skisse for et prosjekt som er
tenkt å munne ut i et tobindsverk om Haukeland sykehus i anledning
sykehusets hundreårsjubileum i 2012. En tidlig del av dette prosjektet var å
kartlegge kildemateriale som kunne være relevant for historisk forskning om
sykehuset. Historisk institutt bevilget penger til kartleggingsarbeidet og
høsten 2001 ble jeg engasjert i seks måneder som vit.ass. på
Haukelandsprosjektet ved Historisk institutt for å kartlegge kilder til historie
om Haukeland sykehus.
Haukelandsgruppen består av professor Anne-Hilde Nagel, førsteamanuensis
Astrid Andresen, professor Tore Grønlie, professor Ståle Dyrvik, professor
Øyvind Bjørnson og professor emerita Ida Blom. Anne-Hilde Nagel var den i
Haukelandsgruppen som fungerte som veileder for meg sammen med Astrid
Andresen. Haukelandsgruppen hadde i løpet av seksmånedersperioden to
møter med registranten. Det er utarbeidet en prosjektskisse: ”Haukeland
sykehus gjennom 100 år”.

Rapportens oppbygging
Rapporten vil først beskrive kartleggingsarbeidets oppgaver og
gjennomføring. Så kommer en fremstilling av arkivmaterialet som jeg har
kartlagt ut i fra de kriteriene som ble gitt meg. Deretter kommer en
beskrivelse av noen spesielle typer kildemateriale eller spesielle trekk ved
kildematerialet. De neste kapitlene er beskrivelser fra sykehusavdelinger hvor
jeg har registrert arkiver, både eksisterende avdelinger ved Haukeland
sykehus og tidligere avdelinger fra den tiden sykehuset het Bergen
kommunale sykehus. Jeg har også tatt med beskrivelser fra avdelinger der jeg
ikke har registrert arkivmateriale, men hvor jeg likevel har fått samlet
informasjon som kunne være relevant. Jeg har også foretatt registreringer av
arkiver til medisinsk fakultet, Haukeland sykepleierhøgskole,
Radiografhøgskolen og Laboratorieskolen. Den siste - og mest omfangsrike delen av rapporten er en liste over arkivene som jeg har registrert.
I 2002 skiftet Haukeland sykehus navn til Haukeland Universitetssykehus. Jeg
vil likevel omtale sykehuset som Haukeland sykehus i denne rapporten.
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Kartleggingsarbeidets oppgaver og gjennomføring
I følge skrivet Vitenskapelig assistent på forprosjekt til Haukeland sykehus’ historie
– prosjektnr. 710012 datert 01.10.2001 er arbeidsoppgavene følgende:
I. Kartlegge kilder til Haukeland sykehus’ historie.
1. Geografisk plassering. Lokalisere kildemateriale
2. Innhold. Ta rede på typer kilder og arkivalier.
3. Forfatning. Ta rede på hvilken fysisk stand materialet er i, eventuelt
om noe materiale vurderes som så skrøpelig at det vanskelig kan
benyttes før reparasjon eller restaurering.
4. Tilgjengelighet. Vurdere hvor lett tilgjengelig materialet er etter
oppbevaringssted og ordningsgrad. Ta rede på ordningstatus. Ta
rede på eventuelle sperringer for tilgang, basert på innholdet.
5. Brukbarhet. Vurdere og antyde hvilke typer spørsmål materialet
kan være egnet til å besvare.
II. Utarbeide en skriftlig rapport basert på pkt. I
III. Bistå Haukelandsgruppen med annet passende prosjektarbeid etter
behov.

Avgrensing
Kilder til historien om virksomheten ved Haukeland sykehus, om
planlegging, beslutninger og oppbygging av sykehuset finnes i mange
arkiver. Det var ganske klart at jeg ikke hadde mulighet til å rekke å registrere
alle tenkelige aktuelle arkiver på seks måneder. Veilederne og jeg var enige
om å starte med å kartlegge arkivene til sykehuset, både de eldre som
oppbevares ved Bergen Byarkiv og Statsarkivet i Bergen, og de nyere som
oppbevares på Haukeland sykehus. Det var også aktuelt å registrere arkiver
etter skoler som var tilknyttet sykehuset fordi de oppbevares på Statsarkivet
og var dermed tilgjengelig. Arkiver på Universitetet i Bergen er aktuelle i
denne sammenhengen siden Haukeland sykehus er et universitetssykehus.
Medisinsk fakultet ble derfor besøkt. Arkiver ved instituttene ble kartlagt i
1977-78 (se nedenfor), og jeg har derfor ikke besøkt disse. Unntaket er
Kirurgisk institutt som jeg besøkte i forbindelse med besøk på Kirurgisk
avdeling.
For øvrig er det dessverre mange avdelinger ved sykehuset hvor jeg ikke har
fått registrert arkiver eller vært på besøk. Det er blant annet fordi det gikk
bort mye tid før jeg fikk tilgang til arkivene som er lokalisert på sykehuset.
Denne rapporten er derfor ikke utfyllende om kildemateriale til historien om
Haukeland sykehus.
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Kartlegging av arkiver ved Universitetet i Bergen – Nagels rapport
Det ble i 1977-1978 foretatt en kartlegging av arkivmaterialet ved
Universitetet i Bergen, utført av cand.philol. Anne-Hilde Nagel. Hun kartla
arkivmaterialet ved universitetets institutter, deriblant instituttene ved Det
medisinske fakultet. Det ble da registrert en del arkivmateriale som ble
oppbevart ved noen av avdelingene på Haukeland sykehus, bl.a. ved
Øyeavdelingen, Kvinneklinikken og Barneklinikken. Det var både
administrativt og medisinsk faglig arkivmateriale Jeg har ikke hatt anledning
til å undersøke spesielt om det materialet som ble kartlagt i 1977-1978 fortsatt
eksisterer, evt. finne ut hvor det er blitt av. Jeg viser derfor til Nagels rapport
for nærmere beskrivelse av arkivmaterialet som ble kartlagt da. Rapporten
oppbevares på Historisk institutt, UiB.

Arbeidsmåter
Jeg ble utstyrt med bærbar PC og tanken var at jeg skulle kunne registrere de
arkivene/arkivdelene rett i en database mens jeg besøkte de forskjellige
arkivlokalene. Dette fungerte bare unntaksvis. PC’en hadde for dårlig batteri
til å kunne brukes uten å kobles til strømnettet, og en stikkontakt var ikke
alltid å oppdrive i nærheten av et sted der jeg kunne plassere PC’en. I tillegg
ble jeg ofte vist relativt hurtig fra rom til rom. Det meste av
arkivregistreringene ”i felten” ble derfor gjort på papir og så registrert i
databasen etterpå. Det var naturligvis mer tidkrevende enn opprinnelig tenkt.
Aller først registrerte jeg de aktuelle arkivene på Statsarkivet i Bergen. Det tok
en del tid før jeg fikk tilgang både til de aktuelle arkivene ved Byarkivet og
ved sykehuset. Ventetiden ble brukt til å lese årsmeldinger og annet
bakgrunnsmateriale. Jeg hadde også et møte med fylkesarkivar Egil Nysæter
og Svend Åge Knudsen ved Fylkesarkivet i Hordaland.
Før jeg begynte å besøke avdelinger ved Haukeland sykehus, hadde
arkivleder Peder Vedde sendt et informasjonsskriv i alle avdelingene hvor
han informerte om hvem jeg var og hva jeg skulle. Deretter tok jeg kontakt
med den enkelte avdelingsleder pr. e-post, fortalte litt om prosjektet og spurte
om lov til å komme og se arkivene. Jeg ble tatt godt i mot på nesten alle de
avdelingene jeg tok kontakt med, bare en avdeling ønsket ikke mitt besøk.
Ut i fra databasen har jeg laget en liste over arkivene og arkivdelene som jeg
har registrert.

Kartleggingskriterier
Som en ser av det over nevnte skriv fra Historisk institutt datert 1. oktober
2001 skulle jeg kartlegge arkivene etter visse kriterier: geografisk plassering,
innhold, forfatning, tilgjengelighet og brukbarhet. Nedenfor har jeg
sammenfattet noen punkter under hvert av disse kriteriene.
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Geografisk plassering
Kildematerialet om Haukeland sykehus’ historie, som jeg har registrert,
fordeler seg på tre hovedlokaliteter: Haukeland sykehus, Statsarkivet i Bergen
og Bergen Byarkiv.

Haukeland sykehus
På Haukeland sykehus er kildematerialet spredd i mange forskjellige arkiver
som er laget av de forskjellige avdelingene. Avdelingene oppbevarer selv sitt
arkivmateriale, med et par unntak. Det første unntaket er de arkivene som er
avlevert til Bergen Byarkiv eller Statsarkivet i Bergen. Det andre unntaket er
gjelder pasientjournaler fra en del avdelinger. Alle avdelingene som holder til
i Sentralblokken, med unntak av Onkologisk avdeling og Nevrokirurgisk
avdeling har har felles pasientjournal som oppbevares i Sentralarkivet. Det
gjelder Medisinsk avdeling, Kirurgisk avdeling, Hjerteavdelingen, Ortopedisk
avdeling, Øre-nese-hals-avdelingen, Plastikkirurgisk avdeling,
Lungeavdelingen (etter 1997) og Kjevekirurgisk avdeling. Å ha felles
pasientjournal betyr at dersom en person er pasient på flere av disse
avdelingene, så blir den samme journalen sendt til de avdelingne hvor
personen er pasient. Det blir ikke laget ny journal på vedkommende på hver
avdeling. En slik fellesjournal kan dermed inneholde dokumenter fra flere
avdelinger. Sentralarkivet har fjernarkivlokale i et hus i Møllendalsveien.
De avdelingene som ikke har fellesjournal oppbevarer pasientjournalene sine
selv. Det gjelder Onkologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling i
Sentralblokken samt de avdelingene som holder til i andre hus på
sykehusområdet.
Øvrige avdelinger, som ikke har pasientjournaler, oppbevarer også arkivene
sine selv. Dette gjeldr f.eks. sykehusledelsen, teknisk avdeling,
personalavdelingen, økonomiavdelingen og laboratoriene. Det nyeste
materialet eller det som er oftest i bruk oppbevares på kontorene eller i et
arkivrom på avdelingen, mens eldre arkivmaterialet vanligvis er plassert
fjernarkiv i kjeller eller på loft i det bygget hvor avdelingen holder til.

Bergen Byarkiv
Bergen Byarkiv har arkivmateriale tilhørende Bergen kommunale
sykehus/Haukeland sykehus fra 1799 til 1971. I tillegg er andre arkiver som
kan være aktuelle kilder til sykehusets historie og forhistorie oppbevart på
Byarkivet. Det gjelder Bergen kommunes arkiv, kommuneforhandlingene,
arkivet til Stadsfysikus, arkivet til St. Jørgen hospital, legearkiv etter Armauer
Hansen og andre leger, arkivet til Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske, til
Lungegården sykehus og til Lyster sanatorium og andre kommunale og
private arkiver.
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Statsarkivet i Bergen
Statsarkivet oppbevarer arkivet etter Kvinneklinikken i Bergen og dens
forløper Fødselsstiftelsen og Jordmorskolen i Bergen. Disse arkivene dekker
perioden 1861-1971. Arkiver etter Haukeland sykepleierhøgskole,
Fysiokjemikerhøgskolen/ Laboratorieskolen og Radiografhøgskolen finnes
også på Statsarkivet. I tillegg kan en finne annet relevant kildemateriale ved
Statsarkivet: i Fylkesmannens arkiv (bl.a. Tuberkulosenemnda 1930-1952, se
katalogen s. 78-81), i kirkebøker for presten ved sykehusene, i
sykehusprestens arkiv og i folketellingene samt i Fylkestingsforhandlingene
som inneholder saksdokumenter og referat fra møtene i Fylkestinget (se også
nedenfor under Fylkesarkivet i Hordaland).

Andre lokaliteter
Fylkesarkivet i Hordaland på Fylkeshuset har arkivmateriale etter
Fylkeskommunen som var eier av Haukeland sykehus frem til 2001.
Også andre aktuelle arkiver finnes på Fylkearkivet. Her kan nevnes arkivene
til:
- Byggenemnda for Haukeland sykehus 1971-1983. Årsmeldinga for 1974 har
med en bred framstilling av byggeprosessen fram til da.
- Helse- og sosialstyret i Hordaland for perioden 1980-1992 som er
fylkeskommunen sitt faste fagstyre og rådgiver i helse- og sosialpolitiske
saker. Styret fungerte som sykehusnemnd.
- Pasientombudsrådet 1993(?)-1996 som ble delt i pasientombudsråd for
psykiatriske pasienter og for somatiske pasienter fra 1997.
- Prosjektkomite for sykehusene i Hordaland fra 1992
- Prosjektkomite for psykiatri fra 1993
- Sjukehusnemnd 1935-1959(?)
- Sjukehusnemnd 1970-1979. Avløst av helse- og sosialstyret i 1980.
- Tremannsutvalget om Sentralblokken på Haukeland sykehus fra 1973 som
ble utpekt av fylkesmannen for å føre drøftinger med staten om eventuelle
justeringer i utbyggingsprogrammet for Haukeland sykehus.
- Sykehussjefen fra 1966
- Fylkeshelsesjefen 1987-1991
- Farmasøytisk rådgivingsteneste i Hordaland fra 1980 som er tilknyttet
Haukeland sykehusapotek.
- Haukeland sykehusapotek fra 1983 som var en fylkeskommunal virksomhet
med eget styre.
Medisinsk fakultet har forskjellig arkivmateriale som kan være interessante
kilder om sykehushistorien. Blant annet finnes der doktorgradsarbeider,
saksarkiv, skriv vedr. bygging av Haukeland sykehus. Fakultetet har
fjernarkiv i Jussbygget, Dragefjellet skole. (Se presentasjonen av Medisinsk
fakultet.)
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Kysthospitalet i Hagavik oppbevarer arkiver vedrørende tuberkulose og
tuberkulosebehandling.
I arkivene til departementene kan man trolig finne dokumenter bl.a. om
eierskap til sykehuset, utbygging av sykehuset og om opprettelsen av
Universitetet i Bergen. Nyere arkivmateriale om dette finnes ved det aktuelle
departement. Eldre materiale er avlevert til Riksarkivet.

Innhold
Pasientarkiv
Jeg har registrert mer enn 8400 hyllemeter arkivmateriale til sammen. Den
aller største delen av det registrerte materialet er naturlig nok pasientarkiver.
Journalene utgjør den største delen av dette igjen med nesten 7000 hm. Annet
pasientrelatert arkivmateriale er inn- og utskrivingsprotokoller og
pasientregnskap. Det finnes også kortregistre over pasientene.

Arkivmateriale vedrørende sykehuspersonale
I arkivene til de administrative arkivskaperne finner vi opplysninger
vedrørende personalet. Fortegnelser over ansatte, opplysninger om når de ble
ansatt og når de sluttet, om lønns- og pensjonsforhold finnes her. I tillegg
finner vi søknader fra pleiepersonale om permisjoner, stilet til direktøren eller
forstanderinnen. Vi finner også søknader og kopier av vitnemål og attester.

Annet administrativt arkivmateriale
Arkivene etter direktøren, hovedadministrasjonen, sykehusledelsen
forstanderinnen, forvalteren og andre administrative arkivskapere er svært
omfangsrike. Vi finner her referater fra møter i forskjellige styrer, utvalg og
komiteer, korrespondanse og saksarkiv. Her er også arkiv etter flere
byggekomiteer og forskjellige spørsmål vedrørende byggesaker er naturligvis
framtredende i også de administrative arkivene.
I forvalterens arkiver finner vi fortegnelser over hva sykehuset kjøpte av varer
og utstyr. I direktørens arkiv finner vi kostbøker hvor direktøren har signert
plan for alle måltidene til både pasienter og ansatte hver uke.

Forskningsarkiver
Det har vært vanlig praksis at forskerne har ansvar for oppbevaring av sine
egne forskningsarkiver. De er derfor vanligvis kastet, tatt med hjem eller til
annen arbeidsplass når forskeren har sluttet eller ikke har hatt behov for eller
plass til dem mer. Det er derfor lite forskningsarkiver jeg har kunnet
kartlegge.
På Nevrologisk avdeling oppbevarer de noen kasser med
forskningsmaterialet i et arkivrom, bl.a. for dr. Tysnes. Avdelingens
oppbevaringstid for slikt materiale er begrenset oppad til 15 år av
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plasshensyn. Ved Øre-nese-hals-avdelingen finnes forskningsarkiv til
professor Olofsson, som er ved avdelingen nå, samt noen andre.
Ved Avdeling for Patologi, Gades institutt har de arkiver etter Margit og
Magnus Haaland og noe materiale etter F.G. Gade. Ole Didrik Lærum har
privat arkiv etter Konrad Birkhaug samt korrespondanse mellom F.G. Gade
og hans bror Herman Gade. Arkiv etter Thomas Vogelsang og Per Oeding
som var ved Avdeling for serobakteriologi/Avdeling for mikrobiologi og
immunologi finnes i et arkivrom i kjelleren på Armauer Hansens Hus.
I Kvinneklinikkens arkiv på Statsarkivet finnes noen hefter med
forelesningsreferater og studienotater fra Jørgen Løvset.
Doktoravhandlinger finnes ved flere av avdelingene, fortrinnsvis de
avhandlingene som er kommet fra instituttene som avdelingen er knyttet til. I
tillegg finnes doktoravhandlinger ved Medisinsk Fakultet.

Forfatning
Arkiver ved Byarkivet og Statsarkivet
De fleste av arkivene til Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus ved
Byarkivet er i god stand. Noen arkivstykker er imidlertid i svært dårlig
forfatning og er sperret for bruk. Dette gjelder et par bokser med
brevkonsepter (1826-1845) i Sykehuskomiteens arkiv samt en del av de
sammenbundne sykejournalene. Noen av disse sykejournalene er
soppskadde. Restaurering trenger også Alfabetisk pasientregister for
røntgenbehandling (1941-1958) som er i svært dårlig stand. En kopibok for
byggekommisjonen (1873-1876) har stedvis svært svak skrift. Noen av
badebøkene fra arkivet til Badet er preget av utflytende blekk og vannsøl ikke så unaturlig!
Byarkivets restaureringstjeneste er for tiden ikke aktiv. Det er ikke ressurser
til å prioritere restaurering av dette materialet nå. Det kan være av interesse å
diskutere andre finansieringsmåter for konservering slik at materialet skal
kunne brukes.
De relevante arkivene på Statsarkivet er stort sett i god fysisk stand og fullt
brukbare. Noen av de ti kopibøkene for Fødselstiftelsen i Bergen (dekker
perioden 1861-1924) har tynne blad med delvis uleselig skrift.

Arkiver ved Haukeland sykehus
Arkivene som jeg har sett ved de forskjellige avdelingene ved sykehuset har
for det aller meste vært i god fysisk stand.
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På loftet på Gamle administrasjonsbygning er mye av arkivmaterialet støvete.
Lokalet er ganske rått, i hvert fall om vinteren. Mye ligger på gulvet i krokene
og materialets fyskiske tilstand vil nok bli raskt dårlig om det ikke blir flyttet.
En kasse med ringpermer var blitt utsatt for vann som hadde lekket fra taket.
En del ringpermer var utsatt for murpuss som drysset fra veggene. Jeg så
imidlertid ikke noe arkivmateriale som var i en så dårlig tilstand at det ikke
kunne brukes/leses.

Tilgjengelighet
Arkiver ved Byarkivet og Statsarkivet
På Byarkivet og Statsarkivet er det lesesaler hvor man kan studere
arkivmateriale i arkivenes åpningstider. Arkiver som inneholder sensitive
personopplysninger, for eksempel pasientjournaler og annet pasientmateriale,
er sperret for alminnelig innsyn i 80 år ved begge arkivinstitusjoner. For
innsyn i nyere pasientmateriale enn 80 år må det søkes Helsetilsynet om
konsesjon.
Mye av det riktig gamle materialet, fra før 1900, er skrevet med gotisk
håndskrift eller en håndskrift med noen gotiske bokstaver innimellom. Dette
sammen med utstrakt bruk av medisinske termer på latin, forkortelser og ikke
alltid særlig vakker håndskrift gjør at en del materiale er vanskelig
tilgjengelig. Dette gjelder særlig pasientjournaler.
Byarkivet har pr. d.d. åpent mandag, onsdag-fredag kl. 9.00-15.00 og onsdag
kl. 15.00-20.00 etter avtale.
Statsarkivet har pr. d.d. åpent mandag-onsdag kl. 9.00-15.00 og 17.00-20.00 og
torsdag-fredag 9.00-15.00.

Arkiver ved Haukeland sykehus
Dersom man ønsker å forske på arkivene ved sykehuset, må det søkes om det.
Søknad om bruk av arkivene stiles til sykehusets øverste ledelse med kopi i
ledelsen ved den aktuelle avdelingen.
Forskning ved Haukeland sykehus foregår som regel innen avdelingene og av
personale som har kontor der eller tilgang til kontor der. Ledige kontorplasser
er mangelvare. Sentralarkivet har plass hvor man kan sitte og bla i journaler.
Dersom man trenger arbeidsplass for å studere arkivmateriale ved sykehuset
må dette avtales i hvert tilfelle.

Ordningsstatus
Arkiver ved Byarkivet og Statsarkivet
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Arkivet til Haukeland sykehus/Bergen kommunale sykehus som oppbevares
på Byarkivet er ordnet og det er laget katalog til det. Det finnes også katalog
til Bergen formannskapsarkiv.
Kvinneklinikkens arkiv på Statsarkivet er ordnet og stilt opp i rekkefølge. Det
er ikke utarbeidet katalog. Arkivet til Haukeland sykepleierhøgskole er
ordnet og Radiografhøgskolens arkiver er grovordnet.

Arkiver ved Haukeland sykehus
Pasientjournalene er stort sett ordnet etter pasientens fødselsdag, så måned og
så år og evt. alfabetisk til slutt. Det betyr at journalene til de som er født den 1.
i hver måned står i første reol, de som er født den 2. i hver måned i neste reol
osv. Innen gruppen av alle som er født den 1. i hver måned står de som er
født i januar først, så de som er født i februar, så de som er født i mars osv.
Innen hver gruppe av journaler for de som er født på samme dag i samme
måned så står de eldste først. En slik ordning brukes i Sentralarkivet og på de
avdelingene hvor det er svært mange pasientjournaler. På noen avdelinger er
journalene ordnet først etter måned og så innen hver måned er de ordnet etter
dag og så etter år.
Journalene ligger inni et pappomslag som kalles arkivett. Denne er merket
slik at det skal være enkelt å oppdage dersom den er plassert på feil sted.
Dersom journalen er blitt veldig omfangsrik, blir den delt opp i flere deler,
alle med journalomslag.
Annet pasientmateriale, f.eks. klage-/skademeldinger, er ofte ordnet etter
pasientens fødselsdato.
Det varierer en del fra avdeling til avdeling hva som blir tatt vare på av
administrativt arkivmateriale og hvordan det er blitt ordnet. På mange
avdelinger har det ikke vært noen felles postjournalføring og arkivtjeneste og
dokumentene er blitt arkivert hos den personen som har hatt saken, vanligvis
hos avdelingsleder, kontorleder, oversykepleier eller en av legene. Når det
har vært fullt og behov for å rydde har eldre arkivmateriale blitt flyttet til et
fjernarkiv eller kastet. Dette har ved de fleste avdelingene ikke vært gjort
jevnlig eller rutinemessig, men ved behov. Skifte av kontor, f.eks. når noen
har sluttet, har også vært en anledning til å rydde bort arkivmateriale.
Arkivmaterialet har da ofte ikke blitt satt opp i rekkefølge, men stablet i
kasser eller lagt mer eller mindre tilfeldig i hyller. Mye er blitt kastet i slike
sammenhenger.
Nyere saksarkiv ved Kirurgisk avdeling og Kvinneklinikken er ordnet etter
fylkeskommunens arkivnøkkel. På Teknisk avdeling finnes også to saksarkiv
som er ordnet etter en arkivnøkkel.
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Personalsaker er på flere avdelinger ordnet slik at avdelingsoverlegen har
personalsaker for legene, oversykepleier har personalsaker for pleiepersonalet
og kontorleder har for kontorpersonalet. Sakene er ordnet alfabetisk etter den
ansattes navn. Ved noen avdelinger arkiverer de ikke så mye personalsaker
fordi de går ut i fra at viktige personaldokumenter finnes på
personalavdelingen.

Brukbarhet - problemstillinger
Det er et rikt kildemateriale som finnes om ulike sider ved virksomheten ved
Haukeland sykehus og til sykehusvirksomhet før Haukeland ble etablert.
Pasientjournalene, som utgjør den aller største mengden, finnes tilbake til
1831 og har en mengde informasjon om den enkelte pasient.
Personaliaopplysninger forteller hvor gammel pasienten var, hvor
vedkommende kom fra og hva slags stilling vedkommende hadde og kan
dermed gi et bilde av hvem som ble pasienter på sykehuset – og dermed
muligens noe om hvem som ikke ble innlagt.
Journalene har også opplysninger om pasientens sykehistorie, pasientens
tilstand da han/hun kom til sykehuset, diagnose, sykdommens videre forløp,
behandling og hvor lenge pasienten var innlagt. Ser man på journaler over en
lengre tidsperiode, kan man finne endringer både i diagnostisering og i
behandling og i hva slags type lidelser folk ble innlagt for. Har fremveksten
av medisinsk kunnskap ført til at stadig flere tilstander/lidelser ved
mennesket får en diagnose eller en mulighet for behandling og dermed gjør
flere til pasienter?
I noen pasientjournaler finner man brev sendt til pasienten med spørsmål om
hvordan det har gått med pasienten etter at han/hun ble utskrevet og som er
besvart av pasienten og returnert. En del egenhendige brev fra pasienter
ligger også i journalen og kan gi et bilde av hvordan pasienten oppfattet sin
situasjon og sin sykdom.
Sykehuskomiteen, nevnt i den korte historiske oversikten, hadde som
oppgave å komme med forslag til hvordan en kunne øke sykehuskapasiteten i
Bergen. Komiteen førte forhandlingsprotokoll for perioden 1897 til 1912 og
denne protokollen forteller om komiteens arbeid. Kilder til prosessen
omkring byggingen av sykehuset på Haukeland og eventuelle andre planer
for å skaffe sykehusplasser finner en trolig også i arkivene til kommunale og
statlige forvaltningsorgan.
Fra innvielsen av Haukeland sykehus og fram til i dag har det jevnlig foregått
større og mindre utbygginger og ombygginger på sykehusområdet. Noen
eksempler er Gamle Hovedbygnings vestfløy som stod ferdig i 1923,
Barneklinikken som ble bygd i siste halvdel av 1940-årene og innviet i 1950,
Øyeavdelingen som ble opprettet i 1961 i en ombygd fløy på Kvinneklinikken
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og flyttet i eget bygg i 1970 og ikke minst det enorme arbeidet som byggingen
av Sentralblokken var. I arkivene til Teknisk avdeling finner vi tegninger og
beskrivelser av mange av disse byggeprosjektene. Der er også arkivmateriale
som forteller om inventar og utstyr på de forskjellige avdelingene. Det samme
gjør inventarprotokoller i Forvalterens arkiv og i Kvinneklinikkens arkiv.

Spesielle typer kildemateriale
Pasientjournaler
De eldste pasientjournalene, som oppbevares på Byarkivet, er håndskrivet og
ikke særlig omfangsrike. De aller fleste består av et dokument som er brettet
på midten og skrevet på på en til fire sider. Forsiden er stort sett skjematisk og
der er fylt ut pasientens navn, adresse, alder/fødselsdato, fødselssted, yrke
(eget eller forsørgers), sivilstand og evt. hvem som betaler for oppholdet. I
tillegg finner vi av og til supplerende journaldokument,
temperaturkurveskjema, røntgenbilder eller annet. Journalene er
sammenbundet i fire bind pr. år.
Etter hvert består journalene av flere dokumenter og de er ikke innbundet.
Hvor mange dokumenter som er vanlig, varierer i forhold til avdelingene og
diagnoser. På slutten av 1920-tallet er fortsatt de aller fleste journalene
håndskrevet om omfatter 2-8 dokumenter. På slutten av 1930-tallet er de fleste
journalene maskinskrevne og består av fra 3-10 dokumenter. Utover på 19400g 50-tallet blir journalene mer omfangsrike. Fra omkring 1947 finner vi
epikriser i journalene. På slutten av 1940-tallet fikk journalene nytt utseende
og kom i A4-format (de tidligere hadde vært mindre).
Det ble ført kurve over temperatur m.m. hver dag. Lang liggetid fører til at
det blir flere temperaturkurveskjemaer i journalen og dermed øker
dokumentmengden. En del pasienter har laboratorieprøveresultater fra flere
laboratorier, evt. fra det samme laboratoriet flere ganger. Det føres ett
skjema/dokument for hver gang og det kan derfor bli mange
laboratorieprøvedokumenter i en journal. De fleste av pasientene med
omfangsrik journal har vært innlagt flere ganger og journalen inneholder
derfor dokumenter fra flere sykehusopphold. Pasientene kan ha vært innlagt
flere ganger med forskjellig diagnose. Journalen fra tidligere innleggelser
ligger av og ofte sammen med nyere journaler. Man kan derfor finne
journaler med andre diagnoser enn det som står utenpå boksen journalen
ligger i.
Journalene er stort sett i god stand, men flere av boksene som journalene
ligger i er i forholdsvis dårlig stand.
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I de nyere journalene til røntgen/radium/høyvoltavdelingen finner vi en del
besvarte spørreskjemaer om pasientens helbred. Mange pasienter har sendt
inn disse besvarelsene i flere år. Spørreskjemaet inneholder to spørsmål:
1) Er sykdommen helbredet?
2) Hvis ikke, hvordan er tilstanden for øyeblikket.
Pasienten svarte på det samme arket, evt. la ved eget ark, og returnerte det til
høyvoltavdelingen.

Bilder:
Jeg har ikke lett systematisk etter bilder i arkivene, men jeg har notert de jeg
har kommet over i kartleggingsarbeidet. Nedenfor er funnene listet opp
punktvis:
• I arkivet til barneklinikken/pediatrisk institutt finnes bilder fra/av:
- tomten til barneklinikken før byggingen
- grunnsteinsnedleggelse, byggearbeidet, nyreist klinikk og den offisielle
åpning.
- besøk av HKH Kronprins Olav og Hans Majestet Kong Haakon.
- bilder og avisutklipp fra eksplosjonsulykken i 1972.
- personer og aktiviteter på klinikken gjennom tidende
- eldre apparatur
o (Se Nagels rapport 1978 vedlegg 133).
•

•
•

•

•

•

•

Kvinneklinikkens arkiv: Protokoll: Journal/Dagbok for bygningsfører for
Ny Kvinneklinikk. 79 bilder fra oppføringen av Kvinneklinikken ca. 19231926. På Statsarkivet i Bergen.
Fylkesmannen i Hordaland: Arkivboks med bilder fra byggingen av
Sentralblokken samt innvielsen, 1973-1983. På Statsarkivet i Bergen.
Gades institutt for patologi (rettsmedisin): Filmruller (kopier av
originaldokumenter) fra rettslige undersøkelser med bilder fra
obduksjoner. Kan brukes på Statsarkivet, men bare etter tillatelse fra
instituttet. På Statsarkivet i Bergen.
Bergen Byarkiv: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus’ arkiv:
Kirurgisk avdeling, Sykejournaler seriesignatur Ja: Røntgenbilder i Ja8391, fotos av pasienter, bl.a. med syfilis IV, i Ja 94-99. Jb 11: Pasient med
tumor colli, 1 portrett (1925).
Sykehusledelsens arkiv: Bilder fra bygging av Sentralblokken: Fremdriften
i bilder 1. kv. 1978-okt. 1983. Bilder fra byggingen, rapporter fra
byggenemnda.1 ringperm som står i magasin i rom 0030 i Gamle
administrasjonsbygning, reol 3, fag 2, hylle 1.
Sykehusledelsens arkiv: Store bilder: 7 portretter/gruppebilder, de fleste
med ramme. 2 små bilder av bygninger fra 1960 og 1965 i uten ramme i
plastmappe. I sykehusledelsens fjernarkiv rom 0030 i underetasjen i Gamle
hovedbygning, reol nr. 4, fag 2 hylle 1.
Sykehusledelsens arkiv: Bilder og slides fra Historisk utstilling fra ca.1986.
I tre ringpermer på rom 0030 i Gamle administrasjonsbygning, reol 4, fag
4, hylle 2.
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•
•

På Øyeavdelingen henger bilder fra avdelingen på veggene.
Også Kvinneklinikken har bilder fra avdelingen på veggene.

Elektronisk arkiv
Opplysningene i rapporten om elektroniske registreringssystemer og
arkivsystemer ved Haukeland sykehus er basert på samtaler med personale
ved avdelingene som er besøkt. Jeg har ikke vært i kontakt med ITavdelingen. IT-avdelingen vil trolig kunne gi flere opplysninger om hvilke av
de elektroniske systemene som sykehuset har brukt opp igjennom tidende og
som er tilgjengelige og hvilke opplysninger som er lagret i disse.

Pasientregistreringssystem
Ved Haukeland sykehus har det siden omkring 1995-1996 vært i bruk et
pasientadministrativt system som heter PIMS. I dette systemet registreres
pasientadministrative opplysninger som pasientens navn, fødselsdato,
adresse, pårørende, avdeling, timebestilling m.m. Det registreres ikke
journalopplysninger som sykehistorie, behandling, undersøkelsesresultater
o.l. i PIMS. PIMS er tatt i bruk av alle avdelingene.

Elektronisk pasientjournal
Ved noen avdelinger har de begynt med elektronisk journal i tillegg til journal
på papir. Systemet heter Doculive epr. og må ikke forveksles med
sak/arkivsystemet som heter Doculive Noark. Det er meningen at
pasientjournal på papir helt skal erstattes av den elektroniske journalen etter
hvert.

Sak-/arkivsystem
Man begynte i 2000 å ta i bruk sak/arkivsystemet Doculive Noark ved noen
avdelinger. Flere avdelinger har tatt systemet i bruk i løpet av 2001 og 2002,
men det er ikke utbredt til alle avdelingene ennå.
Se også de beskrivelsene av de enkelte avdelingene for opplysninger om
elektronisk arkiv-/registreringssystemer ved avdelingene.

Taushetsbelagt materiale/Klausulering
Statsarkivet og Byarkivet
Tanken bak å taushetsbelegge informasjon er å ikke støte, såre eller krenke
personer som lever. Forvaltningsloven (§ 13c) setter en generell grense på 60
år før taushetsplikten bortfaller. Det er imidlertid satt lengre
klausuleringsgrenser for en del typer arkiver, deriblant sykehusarkiver med
sensitive opplysninger. Riksarkivaren har satt 80 års klausuleringsgrense for
sykehusarkiver som oppbevares i Statsarkivene. Byarkivet i Bergen har satt
den samme grensen. I praksis blir det slik at journaler er sperret i 80 år etter
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siste innførsel/daterte dokument. Protokoller er sperret i 80 år etter siste
innførsel.
Hvis man ønsker innsyn i arkivmateriale som er klausulert, må man søke til
den arkivinstitusjonen som oppbevarer det materialet en vil se. Innsynsretten
gjelder bare for det materiale man har fått innsynsrett til og ikke for annet
materiale.
Innsyn i taushetsbelagt materiale ved Statsarkivet i Bergen søkes ved å sende
en skriftlig søknad til Statsarkivet med presisering av hvilke arkiver og hvilke
deler av arkivet en ønsker å se og hva det skal brukes til. Statsarkivet sender
søknaden videre til Riksarkivaren som gir tillatelse til innsyn eller ikke. Et
eventuelt avslag kan ankes til departementet.
Søknad om innsyn i arkiver som oppbevares ved Byarkivet sendes til
Byarkivaren.

Haukeland sykehus
Det aller meste av arkivmaterialet som finnes på Haukeland sykehus er
materiale som inneholder sensitive personopplysninger og som derfor er
adgangsbegrenset. Lov om helsepersonell, offentlighetsloven og
personopplysningsloven regulerer innsyn i slikt arkivmateriale.
Når det gjelder administrative arkiver, det vil si arkivmateriale vedrørende
egenforvaltning og administrasjon av sykehuset så er dette åpent for innsyn
etter lovverket. For arkivmateriale som er fra før offentlighetsloven trådte i
kraft i 1971 vil spørsmål om innsyn måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Sykehuset har ikke noen praksis på henvendelser om tilgang til arkiver fra før
1971.
Henvendelse om tilgang til pasientjournaler og annet pasientrelatert
arkivmateriale ved Haukeland sykehus sendes fra Historisk institutts ledelse
til overordnede ledelse ved sykehuset med kopi til avdelingsleder ved den
avdelingen som arkivmaterialet gjelder. Sykehusledelsen sender saken videre
til den aktuelle avdelingsleder som tar beslutning om innsyn.

Avdeling for patologi, Gades institutt
Tilgang til arkivmateriale ved vedrørende rettsmedisinske undersøkelser må
søkes gjennom justisdepartementet, i tillegg til sykehusets og avdelingens
ledelse.
Når det gjelder obduksjonsprotokoller så går de eldste
obduksjonsprotokollene så langt tilbake i tid (1876) at de er eldre enn de
vanlige aldersgrenser for klausulering av arkivmateriale av
personvernhensyn. Avdelingen har hatt noen henvendelser angående innsyn
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i enkelte obduksjonsrapporter, bl.a. i rapportene til Edvard Grieg og
Aleksander Kielland. Avdelingen har valgt å legge seg på en forsiktig linje
med å gi tilgang til disse rapportene og har i de enkelte tilfellene gitt innsyn
etter å ha innhentet tillatelse fra personens etterkommere. De har ingen
praksis i å gi innsyn i obduksjonsrapporter etter hele grupper av personer,
men vil vurdere den saken dersom det skulle komme en henvendelse om
slikt.
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Beskrivelse av avdelinger ved
Haukeland sykehus hvor det er foretatt
arkivregistrering
Kvinneklinikken
Kvinneklinikkens forløper, Bergens Fødselsstiftelse og Jordemoderskole, ble
opprettet i 1861. Den holdt til på Rådstuplass fram til den flyttet til Årstad da
Kvinneklinikken ble tatt i bruk i 1926. Institusjonen
Ledelsen ved Fødselsstiftelsen og
Kvinneklinikken:
byttet da navn.
Jordmorskolen holdt til på Kvinneklinikken fram
til 1972. Samme år ble gynekologisk poliklinikk
åpnet. I 1985 ble fødestuen på Betanien lagt ned og
Kvinneklinikken ble fra da av den eneste
fødeinstitusjon i Bergen. I 1995 startet fødeenheten
Storken som prosjekt.

Arkiv:

Valentin Chr. Heyerdahl
Peter Herman Vogt
Harald Kjelsberg
Lorentz Severin Petersen
Jørgen Løvset
Oddmund Koller
Per Bergsjø
Henry Leirnes
Knut Dalaker
Torbjørn Iversen
Ole-Erik Iversen
Sverre Stray-Pedersen
Stein Tore Nilsen
Britt Eide

1860-1870
1870-1900
1900-1911
1912-1940
1940-1966
1967-1979
1980-1990
1989-1990
1990-1993
1994-1995
1995, 1999
1996-1998
2000-2002
2002-

Arkivmateriale for Bergens Fødselstiftelse og
Jordemoderskole og Kvinneklinikken for årene
1861-1971 oppbevares på Statsarkivet i Bergen. Det omfatter
fødselsprotokoller, pasientprotokoller, jordmorens protokoller, overlegens
protokoller, undersøkelsesprotokoller, innskrivings- og
utskrivingsprotokoller, regnskapsprotokoller, inventarprotokoller,
pasientjournaler for både fødeavdeling og gynekologisk avdeling samt
byggeprotokoller, protokoll for tilsynskomiteen, søknadsprotokoll for
jordmorskolen m.m. Arkivet omfatter omkring 175 hm og det meste av dette
er pasientjournaler. Arkivet er ordnet og i god stand. Taushetspliktens
varighet er 80 år.

Arkiv nyere enn 1971 oppbevares på Kvinneklinikken. Omkring 1300 hm
arkivmateriale er registrert her. Av dette utgjør pasientjournalene ved
fødeseksjonen og gynekologisk seksjon det aller meste med omkring 1280 hm.
Nyere administrativt arkiv oppbevares på forkontoret til avdelingsoverlegen
og på kontorleders kontor. Det er ordnet etter fylkeskommunens arkivnøkkel.
Avdelingsjordmor har personalarkiv for fødeseksjonen og oversykepleier har
for gynekologisk seksjon. Kontorleder har personalarkiv for kontorpersonalet.
Arkivmaterialet på Kvinneklinikken er i god stand.
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Det er forskjellige elektroniske registreringssystemer i bruk på
Kvinneklinikken. Fødeavdelingen har siden ca 1996 brukt et spesielt program
for registrering av kvinner som skal føde. Programmet heter MOESTUE. I
dette registreres oppfølging i svangerskapet, mål på fosteret, termin,
fødselens forløp, oppfølging videre, opplysninger om barnets far m.m.
Det pasientadministrative systemet PIMS har vært i bruk på poliklinikken fra
februar 1998, for sengepostene noe før.
Fra 1. januar 2002 ble det tatt i bruk elektronsk sak/arkiv-system (Doculive
Noark) med skanning av innkomne dokumenter. De innkomne dokumentene
på papir beholdes inntil videre.
Fra 2. mai 2002 skulle det tas i bruk elektronsk pasientjournal i tillegg til
journal på papir.
Mer av Kvinneklinikkens arkivmateriale kan bli avlevert til Statsarkivet.

Problemstillinger
Fødselsstiftelsens og Kvinneklinikkens arkiver er verdifulle kilder til historien
om fødsel og fødselshjelp på Vestlandet og om institusjonalisering av
fødselen. Fødselsprotokollene, fødejournalene, innskrivingsprotokollene og
utskrivingsprotokollene kan si noe om hvem fødte på sykehuset i de ulike
perioder og hva slags hjelp de fikk. De kan også belyse hvordan omsorgen for
mor og barn var under undersvangerskapet, fødselen og etter fødselen. Her
vil også en Explorasjonsprotokoll (undersøkelsesprotokoll) vare interessant.
Serien Meldingsgjenparter fra Poliklinikk for Spædbørn kan si noen om amming
og annen spebarnsernæring i perioden 1911-1918.
Søknadsprotokoller for jordmorskolen kan si noe om hvem som søkte til
utdanningen, evt. hva slags kvaliteter som ble etterspurt hos en blivende
jordmor.
Pasientprotokoll og operasjonsprotokoll kan si noe om hva slags diagnoser
pasienter på gynekologisk avdeling hadde og behandlingen av disse.

Kirurgisk avdeling
Bergen kommunale sykehus hadde inntil 1894 vært en hel enhet, uten
inndeling i avdelinger. Dette året ble sykehuset delt i tre avdelinger: Kirurgisk
avdeling, medisinsk avdeling og epidemisk avdeling. Da Haukeland sykehus
ble åpnet i 1912 var det med de samme tre avdelingene. Kirurgisk avdeling
ble da lokalisert i vestre del av det som nå kalles Gamle Hovedbygning og
hadde 75 senger. Sengetallet økte til 122 i 1923 da vestfløyen åpnet.
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I perioden 1961-1971 var Kirurgisk avd. omorganisert og delt i to avdelinger:
Kirurgisk avdeling A og Kirurgisk avdeling B.
Ledelsen ved Kirurgisk avdeling:
Kirurgisk poliklinikk åpnet i 1972.

Arkiv:
Det eldste arkivmaterialet som er registrert på
kirurgisk avdeling er en operasjonsprotokoll for
årene 1862-1897. Pasientjournaler finnes på Bergen
Byarkiv fra avdelingen ble opprettet i 1894 og fram
til 1960. Nyere journaler oppbevares i sentralarkivet
på Haukeland sykehus.

Jørgen Aall Sandberg
1894-1927
Nils Backer-Grøndahl
1927-1946
Herman G. Gade
1948-1960
Kir. avd. A
Herman G. Gade
1961-1970
Kir. avd. B
Kristian Stray
1961-1970
Etter sammenslåing:
Peter Heiman
1971-1978
Carl W. Janssen
1972
Antti Alho
1978-1981
Bo Arnesjø
1981-1989
Asgaut Viste
1989-1990, 1993-1997
Odd Søreide
1991-1993
August Bakke
1993, 2001
Åke Andrèn Sandberg
1998-2000

I tillegg til operasjonsprotokoll og pasientjournaler
(sykejournaler) består arkivmaterialet på Byarkivet
av innskrivingsprotokoller, utskrivingsprotokoller,
kortregister over utskrevne pasienter, kortregister over tyske pasienter,
diagnosekort, alfabetisk pasientfortegnelse, dagliste for leger og
regningsprotokoller.

Tidligere overlege dr.med. Carl W. Janssen døde i 2002. Han hadde samlet en
del kildemateriale vedrørende sykehusets historie, særlig om Kirurgisk
avdeling. Han hadde operasjonsprotokoller for både Kirurgisk avdeling og
for Røde Kors klinikk i Bergen i tillegg til møtereferater, manuskripter,
årsberetninger og annet på sitt kontor. Jeg fikk en liste over dette
arkivmaterialet og arkivmaterialet er registrert i databasen etter listen. Janssen
hadde vært i kontakt med arkivlederen angående å skaffe et sikrere
oppbevaringssted for arkivmaterialet.
Administrative arkiver/Personalarkiver
Kirurgisk avdeling hadde todelt ledelse fram til 1. april 2002 bestående av
avdelingsoverlege og oversykepleier. Disse to ledet hvert sitt sekretariat med
hvert sitt saksarkiv/korrespondansearkiv og hvert sitt personalarkiv.
Saksarkivene er ordnet etter fylkeskommunens arkivnøkkel og finnes fra
1971. Kontorleder har saksarkiv etter samme arkivnøkkel for saker som angår
kontorseksjonen samt personalarkiv for samme.
I tillegg har kontorleder arkiv for klage-/skade-saker samt arkiv over alle som
har bedt om kopi av pasientjournal.
Pasientjournaler
Kirurgisk avdeling har fellesjournaler (på papir) i sentralarkivet. Nå føres
elektronisk pasientjournal i tillegg til pasientjournal på papir. Det er planer
om å gå over til bare elektronisk pasientjournal.
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Det gamle datasystemet NOMIS (som var før PIMS) har data tilbake til 1978.
Dette er et pasientregistreringssystem, omtrent tilsvarende innskrivings/utskrivingsprotokollene samt registerkort.
Det kan muligens finnes noe gammelt arkivmateriale i kjelleren på Gamle
Medisin B hvor Kirurgisk avdeling har et kontor.

Kirurgisk institutt
Kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus og Kirurgisk institutt ved UiB er
to separate enheter. Leger og overleger er imidlertid ofte ansatt på begge
steder. Kirurgisk institutt holder til i Sentralblokken ved siden av Kirurgisk
avdeling. Instituttet oppbevarer sine egne administrative arkiver.

Forskningsarkiver
Den enkelte forsker har ansvar for å oppbevare sine egne forskningsarkiver.
Kirurgisk institutt har ikke felles oppbevaring av forskningsarkiver. Instituttet
oppbevarer imidlertid noen forskningsarkiver eller deler av forskningsarkiver
som har vært utført ved Kirurgisk avdeling på Haukeland. Dette er for det
meste materiale fra pasientundersøkelser som oppbevares i et låst lager.
Nagels rapport (1978) omhandlier arkiver ved kirurgisk avdeling, bl.a. med
en redegjørelse fra førstekontorfullmektig ved Kirurgisk avdeling datert
20.10.1977 som inneholder opplysninger vedr. arkivet ved avdelingen (Nagels
rapport vedlegg 154). Størstedelen av pasientjournalene som er nevnt er trolig
avlevert til Byarkivet. Jeg har ikke hatt anledning til å undersøke hvor det
øvrige nevnte arkivmaterialet befant seg i 2002.

Barneklinikken
Barneklinikken var en frigjøringsgave fra det
svenske folk etter 2. verdenskrig. Den ble innviet 31.
mai 1950. I 1998 ble avdelingen ombygd og
omorganisering med seksjonering etter
sykdomsgruppe, ikke som før etter alder. Antall
sengeplasser ble redusert.

Ledelse:
Alfred Sundal 1950-1970
Dagfinn Årskog 1971-1998
Arve Hexeberg 1993-1994
Trond Markestad 1999
Bibbi Madsen 1999
Robert Bjerknes 1999-2002

Barneklinikkens forløper ved Haukeland sykehus var Epidemisk avdeling. I
tiden mens Trygve Olaf Schønfelder var avdelingsoverlege ved Epidemisk
avdeling ble det opprettet to barnestuer med en sidestue med plass for til
sammen 32 barn under 12 år med ikke-epidemiske medisinske sykdommer.

Vestlund habiliteringssenter
Vestlund habiliteringssenter er en del av Barneklinikken, Seksjon for
barnenevrologi og habilitering. Senteret ligger i Vestlundveien 22d i
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Fyllingsdalen. De arbeider der med barn og unge fra 0-18 år som har
medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med
behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.
Jeg har ikke vært på besøk der eller registrert arkiver derfra.

Arkiv:
Barneklinikken har sitt eget arkiv for pasientjournaler. De utgjør omkring 180200 hm. De nyeste journalene oppbevares i nærarkivet og i to arkivrom i
kjelleren på Barneklinikken, de eldste i et fjernarkiv i Møllendalsbakken.
Journaler for barn født i 1980-1983 er mikrofilmet og originalen er destruert.
Noen eldre journaler er også mikrofilmet. Det er meningen at når pasienten er
fylt 18 år skal journalen bli mikrofilmet og originalen destrueres.
Mye arkivmateriale fra kontorene er kassert i forbindelse med skifte av
kontorer. Særlig i forbindelse med eksplosjonsulykken på Barneklinikken i
1972 ble det byttet kontorer mange ganger. Det ble da ryddet i arkivene og
mye ble kastet fordi man ikke visste hvor man skulle gjøre av det og ingen
viste interesse for det. Dette gjelder bl.a. avdelingsoverlegens arkiver. Det er
også lite av sykepleierarkiver som er tatt vare på.
Det som finnes av administrative arkivet fra før 1999 er ikke fullstendig. Det
inneholder for det meste skriv vedr. økonomi og drift, samt årsmeldinger.
Arkivet fra 1999 og framover er mer fullstendig.
Avdelingsoverlegen har personalarkiv for legene, oversykepleier har
personalarkiv for pleiepersonalet og laboratorielederen har personalarkiv for
laboratoriepersonalet.
Pasienter blir registrert i det pasientadministrative datasystem PIMS. Dette
ble tatt i bruk i 1996 og avløste da det gamle systemet NOMIS. Dataene ble
overført fra NOMIS til PIMS.
Det er planer om å ta i bruk sak-/arkivsystemet Doculive i løpet av sommeren
2002.

Hudavdelingen
Hudavdelingen ved Haukeland sykehus ble
opprettet 1952 og er en avdeling for
hudsykdommer og veneriske sykdommer.

Ledelse:
Ingvald Rokstad 1972 (evt. før)-1976
Hans-Kristian Krogh 1977-1990
Svein Helland 1990-2001
Lisbeth Rustad 2001-2002
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Årstad sykehus
Hudavdelingens forløper var Årstad sykehus. Årstad sykehus var for
pasienter ned hudsykdommer og veneriske sykdommer og holdt til i en
gammel villa i Kronstadbakken. Dette sykehuset ble lagt som en avdeling
under Haukeland sykehus i 1916. Årstad sykehus ble nedlagt i 1927 og de
kvinnelige pasientene ble overført til en ti-sengsavdeling i kjelleren på
Kirurgisk avdeling.

Bergen kommunale arbeids- og pleiehjem
Bergen kommunale arbeids- og pleiehjem var også en del av Bergens
kommunale sykehus. Det holdt til i Det gamle sykehus’ bygninger på Engen.
Arbeids- og pleiehjemmet virket som både sykehus, pleiehjem og
arbeidsanstalt og sorterte under forsorgsvesenet. Det hadde en avdeling på 16
plasser for menn med veneriske sykdommer. Denne avdelingen ble overført
til en mindre nyopprettet hudavdeling med åtte senger på epidemisk
avdeling på Haukeland sykehus i 1927. Det er trolig denne avdelingen som
menes i årsberetningene for Bergens kommunale sykehuser for 1946-49.
Hudavdelingen har i dag sengepost, hudpoliklinikk, poliklinikk for seksuelt
overførte sykdommer (SOS) og laboratorium.

Arkivmateriale:
Hudavdelingen oppbevarer pasientjournalene sine selv. Journaler for
sengeposten og hudpoliklinikken utgjør vel 280 hyllemeter for perioden 19532002. SOS-poliklinikken har vel 70 hyllemeter med pasientjournaler fra 1955
og frem til 2002. Register til pasientjournaler er på strips satt i stativ. I tillegg
finnes diagnosekartotek, rapportbøker, timelister, rapporter over daglig
pasientbelegg, innskrivings- og utskrivingsprotokoller, ventelistebok, bøker
over medisinbestilling og bestilling av andre varer. Der er også en kasse med
arkivmateriale etter en oversykepleier på 1970-tallet samt en del
administrativt arkivmateriale.
Opplysninger om veneriske pasienter før Hudavdelingen ble opprettet kan
man finne i arkivet til Kirurgisk avdeling ved Bergen kommunale sykehus på
Bergen Byarkiv.
I innskrivingsprotokoller for Kirurgisk avdeling 1927–1935 (Ha 11 - Ha 15,
tilvekstnr. 2050/14) finner man registrert på noen kvinnelige pasienter under
kolonnen Merknader en K. Dette er trolig en henvisning til at de lå på
avdelingen i kjelleren, dvs. den avdelingen for veneriske pasienter som ble
opprettet da Årstad sykehus ble nedlagt i 1927. Diagnoser på kvinnene som er
merket med K er bl.a. blennorhagia, lues (flere typer), scabies, eksema. Noen
mannlige og kvinnelige veneriapasienter er merket med ”Lazarettet” i
innskrivingsbok for Kirurgisk avdeling i 1914-1917 (Ha 7). Jeg har ikke sjekket
om journalene deres finnes i Kirurgisk avdeling sine bokser med journaler.
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Nagels rapport fra 1978 omhandler også Hudavdelingen og inneholder
melding datert 10.10.1977 fra professor Hans-Kristian Krogh om hans
forskningsarkiv (vedlegg 152).

Nevrologisk avdeling med
Polioinstituttet
Nevrologisk avdeling ble opprettet i 1952. Den Lille Epidemipaviljong var da
blitt om- og påbygd og ga plass til Nevrologisk avdeling og Hudavdelingen. I
1955 ble Polioinstituttet tatt i bruk og knyttet til Nevrologisk avdeling.
Polioinstituttet ble finansiert og bygd av
Ledelse:
Landsforeningen mot Poliomyelitt sammen med
G.H. Monrad-Krohn 1952
innsamlede midler samt bidrag fra stat og kommune.
Sigvald Refsum 1953-1955?
Bygningen nord for hudavdelingen og nevrologisk
Arne G. Frøvig 1955 ? -1976
Johan A. Aarli 1977-2002
avdeling ble bundet sammen med sistnevnte med en
luftbro. Luftbroen ble senere bygd om til en korridor
med EEG-laboratorier på begge sidene. Laboratorium for Klinisk
Nevrofysiologi ble da overført til brobygningen. Bygningen til Polioinstituttet
ble tatt i bruk til andre pasienter med nevrologiske sykdommer etter hvert
som poliopasientene ble færre.
I 1992 flyttet avdelingen inn i Gamle hovedbygning hvor den fortsatt holder
til. Nevrologisk avdeling består i 2002 av tre døgnposter og en dagpost.
Polioinstituttbygningen rommer i dag (2001) IT-avd. (Janssen)
Arkiv:
Arkivet til Nevrologisk avdeling oppbevares på avdelingen i Gamle
Hovedbygning. De har der omkring 270 hyllemeter med pasientjournaler fra
1952 og fram til i dag. I tillegg finnes arkivmateriale som diagnosekort,
registerkort, epikriser og prøveresultater samt administrative arkiver for
overlegen og kontorleder. Avdelingsoverlegen, oversykepleier og kontorleder
oppbevarer personalmapper for henholdsvis legene, pleiepersonalet og
kontorpersonalet.

Revmatologisk avdeling
I 1976 ble Hatlestad sykehus innlemmet som revmatologisk avdeling ved
Haukeland sykehus. Hatlestad sykehus ble drevet som sykehus fra 1950, etter
hvert for etterbehandling av poliomyelittpasienter, senere for revmatikere. I
1984 flyttet avdelingen fra Hatlestad sykehus til Gamle Hovedbygning, 3. etg.
Fra samme tid ble revmatologisk avdeling på Diakonissehjemmet nedlagt og
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nøkkelpersonell flyttet til Haukeland. Avdelingen har i 2002 to sengeposter
med 18 senger på hver, en dagpost og en poliklinikk.
Ledelse:
Kjell Bottolfsen 1976
Jørg Utne Sørensen 1977-2002

Arkiv:
Da Hatlestad sykehus og Revmatologisk avdeling på
Haraldsplass ble lagt ned og virksomheten flyttet til Revmatologisk avdeling
på Haukeland, ble også arkivene fra de to nedlagte avdelingene flyttet til
Revmatologisk avdeling på Haukeland. Avdelingen har derfor
pasientjournaler for perioden 1947-2002, omkring 185 hyllemeter til sammen.
I tillegg finnes også personalarkiv og noe administrativt arkiv hos
avdelingsoverlegen.

Barne- og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA)
Avdelingen behandler barn i alderen 0-18 år. Tre poster, som er lokalisert
andre steder, ligger under avdelingen: Autismeteamet på Breistein, Fanastøl i
Fana og Osheim.
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling het tidligere Barnepsykiatrisk
avdeling og ble skilt ut fra Barneklinikken. I 1971 startet driften av
Barnepsykiatrisk avdeling og den var da lokalisert i Barneklinikkens bygning.
På grunn av eksplosjonsulykken ved Barneklinikken i 1927 flyttet
Barnepsykiatrisk avdeling inn i ubenyttede
Ledelse:
lokaler som tilhørte Ungdomspsykiatrisk
Kristoffer Magerøy 1971 -1980
Eli Norbye 1981
avdeling. I 1996 ble det åpnet en ny
Nils Lie 1981-1982
ungdomspsykiatrisk post og avdelingen skiftet
Torkel Scholander 1983-1991
navn til ”Barne- og ungdomspsykiatrisk
Annichen Ulvik 1988, 1991-1998
avdeling”.
Lise Schirmer 1999-2000
Midtunheimen, som før var en selvstendig enhet, ble slått sammen med
Autismeteamet og organisert som en del av BUPA i 1999. Fanastøl ble en del
av BUPA fra 1. juli 2000 og Osheim fra 1. januar 2002.
Fem Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) var en del av
Haukeland sykehus fram til 1. januar 2002. Disse er nå administrativt
underlagt Distriktspsykiatrisk senter (DPS). De har sine egne arkiver. BUP
Sentrum ble skilt ut fra BUPA i 1997. Se eget kapittel om BUP.
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Barn henvises fra PPT o.l. til BUP-poliklinikk der de bor. Dersom behov så
henvises de videre til BUPA ved Haukeland sykehus for videre utredning
eller innleggelse.

Arkiv:
Siden Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er skilt ut fra Barneklinikken,
kan man finne journaler til pasienter som ble behandlet for diagnoser som
hører inn under BUPAs virkeområde i Barneklinikkens arkiver før 1971. En
del journaler ble overført fra Barneklinikken til BUPA ved opprettelsen av
avdelingen, men noen ble igjen, spesielt i den eldste delen av pasientarkivet.
Pasientjournalene ved BUPA omfatter til sammen omkring 85 hyllemeter. I
tillegg finnes psykolograpporter og administrativt arkiv.
BUPA bruker et eget datasystem som er fra Norsk forening for Barne- og
ungdomspsykiatri. De skal gå over til å bruke en elektronsk journal som er
bedre tilpasset psykiatrisk avdeling. Datasystemet er utviklet av HIA-data i
Molde.

Øyeavdelingen
I 1946, da UiB ble opprettet, manglet Haukeland sykehus øyeavdeling.
St. Franciskussøstrene drev øyeklinikk i Parkveien i skipsreder Kleppes villa,
men denne klinikken ble ikke brukt til utdannelse i øyemedisin for
medisinerstudenter. Studentene måtte derfor reise til Oslo, København eller
Gøteborg for å få undervisning og ta eksamen i øyemedisin.
Øyeavdelingen ble opprettet 1961 og holdt i
begynnelsen til i Kvinneklinikkens vestfløy. Et større
og mer praktisk lokale var etter hvert nødvendig og et
nybygg for Øyeavdelingen ved siden av
Kvinneklinikken ble tatt i bruk 1. november 1970.

Ledelse:
Torstein Bertelsen 1961-1993
Henry Aasved 1993-1996
Johan H. Seland 1996-2000
Eivind Rødahl 2002

I dag inneholder avdelingen poliklinikk, dagkirurgisk enhet med to
operasjonsstuer (kataraktklinikk), sengepost, operasjonsavdeling,
undervisningslokaler samt forsknings- og rutinelaboratorier,
undersøkelsesrom for inneliggende pasienter og kontorer. Der foreligger
planer om omfattende ombygging for Øyeavdelingen.

Arkiv:
Øyeavdelingens arkivmateriale oppbevares på avdelingen, både
pasientjournaler og annet arkiv. Det er registrert omkring 325 hyllemeter
arkiv på Øyeavdelingen, vel 300 hm av dette er pasientjournaler.
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Avdelingen har egne pasientjournaler og har disse tilbake til avdelingens
åpning i 1961. Fram til 1995 var journaler for innlagte pasienter og
polikliniske pasienter hver for seg. Fra 1. juli 1995 er det felles arkiv for
poliklinikk og sengepost.
På avdelingsoverlegens kontor oppbevares personalmapper for legene.
Kontorleder har personalmapper for kontorpersonalet og oversykepleier har
personalmapper for pleiepersonalet.
Det finnes innskrivingsprotokoller fra begynnelsen i 1961 og fram til 1976. I
tillegg finnes ventelistebøker, fakturabøker for Svaneapoteket,
regningsprotokoller for leverandører samt noe materiale fra sjefssykepleier
fra 1973. Arkivmaterialet er i god stand.
Elektronisk arkiv
Det ble ført elektronisk pasientregister fra 1976. Det pasientadministrative
systemet PIMS ble tatt i bruk omkring 1995. Først ble bare pasienter som ble
innlagt registrert, senere også polikliniske pasienter.
Sekretæren for avdelingsoverlegen førte elektronisk postjournal (i en Accessdatabase) for post til avdelingsoverlegen fra 1999- nov. 2001, og sporadisk fra
2001-2002. I denne postjournalen ble det ført opplysninger om når brevet var
mottatt, hvem som var avsender og når brevet ble besvart.
Det henger bilder fra avdelingen på veggene.

Øre-nese-hals-avdeling
Øre-nese-hals-avdelingen ble opprettet 1961 og holdt da til i
Kvinneklinikkens vestfløy. Høresentralen ble egen seksjon i 1981. En del av
Høresentralens virksomhet foregår ved at ØNH-leger reiser til pasienter ved
institusjoner i distriktet som vanskelig kan komme
Ledelse:
seg til sykehuset selv.
Emil Steen 1961-1986
Fra 1983 har avdelingen holdt til i Sentralblokken.
Avdelingen har også poliklinikk.

Per Møller 1986-1987, 1994-1995
Jan Olofsson 1987-1996
Per Gunnar Liavåg 1996-2002

Arkiv:
Pasientjournalene til Øre-nese-halsavdelingen er fellesjournaler i
Sentralarkivet. I tillegg oppbevares fem arkivskap med pasientregisterkort for
poliklinikken i Sentralarkivets fjernarkiv i Møllendalsveien. Arkivmaterialet
som er registrert på avdelingen omfatter er for en stor del professor Olofssons
fagarkiv samt administrativt arkiv og personalarkiv (omkring 10-15 hm). Der
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finnes også omkring ti operasjonsprotokoller for årene 1961 til 1992. På
oversykepleiers kontor oppbevares personalarkiv og turnuslister for
pleiepersonale, innleggelseslister, program for Sentraloperasjonsavdelingen,
timebøker og referat fra onkologimøter, omkring fem hyllemeter til sammen.
På avdelingen oppbevares noe forskningsarkivmateriale fra andre leger.
Høresentralen har sine egne pasientjournaler fra 1961 og fram til i dag. De har
også eget saksarkiv og arkiv over Høresentralens virksomhet ved reiser i
distriktet. Det er ukjent hvor stort omfanget av dette materialet er.
På poliklinikken er det registrert pasientregisterkort.
Nagels rapport om arkivene ved Universitetets institutter omhandler
Øyeavdelingen bl.a. i vedlegg 174-175.

Yrkesmedisinsk avdeling
Yrkesmedisinsk avdeling holder til i 2. etg. i Hudbygget. Den ble tatt i bruk 1.
november 1989. Det første halvåret ble pasientene registrert ved
poliklinikkene ved Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen.
Avdelingen driver et senter for allergi
(syma-enhet) og en hyperbar-enhet i
tillegg til generell yrkesmedisinsk
virksomhet som utføres av hudlege,
lungelege, nevrolog arbeidsmedisiner med
flere.

Ledelse:
Knut Rasmus Kyvik 1989-1990
Kari Todnem 1991-1993
Jan H. Marton 1996
Tor B. Aasen 1993-1995, 1997-2002

Hver spesialist har hatt sitt arkiv ut i fra sin virksomhet. Arkivarbeidet er nå
under omarbeiding og planlegging. Avdelingen har nå ett pasientarkiv for
hyperbar-enheten (8 skuffer) og ett arkiv for resten av pasientjournalene (30
hm). Det store pasientarkivet skal deles inn i nær- og fjernarkiv, samt
morsarkiv (mappene til avdøde pasienter). I tillegg har avdelingen
prosjektarkiver, rapporter fra bedriftsbesøk, register over trygdesaker,
administrativt arkiv og personalarkiv.
PIMS brukes til registrering av dokumenter/inngående post som er av
betydning for vurderinger av pasienter, f.eks. purringer.

Avdeling for patologi, Gades institutt
Dr.med. Fredrik Georg Gade (1855-1933) donerte hele sin farsarv på kr.
150000 kr til opprettelse av et patologisk institutt i Bergen. Han var selv lege
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og hadde også utdanning i patologi og anatomi med særlig vekt på histologi
og mikrobiologi.
Instituttet ble bygd på området til Haukeland sykehus og stod ferdig i 1912
samtidig med sykehuset. F.G. Gades Pathologiske Laboratorium ble innviet
15. mars 1912.
I 1936 ble instituttet delt i to avdelinger, en for patologisk
anatomi (senere Avdeling for Patologi)og en for
serobakteriologi (senere Mikrobiologisk avdeling). I 1960
ble det bygd på en laboratoriepaviljong for
biopsilaboratoriet og i 1963 overtok Avdeling for patologi
hele bygningen da Mikrobiologisk avdeling flyttet over i
nye lokaler i MFH-bygget (nå: Armauer Hansens hus).
Bergen kommune overtok driften i 1969.
Avdelingen holdt til i bygningen som ble reist for F.G.
Gades penger til den flyttet inn i Sentralblokken i 1983.
Nå er den gamle bygningen studenthus.

Ledelse for hele instituttet:
Magnus Haaland 1912-1935
Einar Hval 1936-1941
Leder for avd. for patologisk
anatomi:
Einar Hval 1936-1941
Erik Waaler 1941Ernest Glück -1976
Flora Hartveit 1971-1994
Andreas Myking 1994-2002

Gades institutt var det første instituttet for mikrobiologi og for serologi i
Norge.
Magnus Haaland var en grunnlegger av eksperimentell kreftforskning i
Norge og også sentral i kartleggingen og utryddelsen av tyfoidfeber.
Avdelingen har en sterk bevissthet og entusiasme omkring sin historie og
vitenskapshistorie. I biblioteket oppbevares Gades boksamling og tegninger
samt gamle protokoller. Det er laget til en flott utstilling om Magnus
Haalands liv og virke på veggene i en undervisningssal. Salen er oppkalt etter
Haaland.

Arkiv:
Biologisk materiale
Avdeling for patologi, Gades institutt har vevsprøver og celleprøver fra
omkring en million vestlendinger fordelt på 1,8 millioner prøver i
parafinblokker (vevsblokker) og 2,3 millioner på glassplater. Det finnes også
forskjellige registre til dette biologiske materialet. Fram til 1980 var registrene
manuelle, fra 1980 elektroniske.

Arkiver:
Ved avdelingen finnes obduksjonsprotokoller som går helt tilbake til 1876 da
obduksjonene ble foretatt ved Bergens kommunale sykehus på Engen.
Korrespondansearkiv finnes fra da Gades institutt ble opprettet i 1912 og
noen tiår framover.
Forskerne har selv ansvar for oppbevaring av sine arkiver. De har derfor
oftest blitt tatt med eller kastet når forskeren har sluttet. Noen få
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forskningsarkiver etter forskere som har vært ved Gades institutt finnes
likevel der, bl.a. materiale etter Margit og Magnus Haaland. Magnus Haaland
var instituttets første leder. Omfanget av arkivmaterialet etter disse to utgjør
ett arkivskap og ett stort skap.
Fredrik Georg Gades boksamling og en del arkivmateriale finnes også ved
avdelingen. Det samme gjør private arkiver etter Klaus Hansen. Også arkiver
etter Thomas Vogelsang og Per Oeding som var avdelingsledere ved
Avdeling for serobakteriologi (senere Mikrobiologisk avdeling) finnes også i
et av avdelingens arkivrom.
Se også Nagels rapport (1978) vedr. avdelingen.

Rettsmedisinske undersøkelser:
Avdeling for Patologi, Gades institutt har rettsmedisinsk vevsmateriale
tilbake til 1948-1949. I tillegg finnes beskrivelser av rettslige undersøkelser/
obduksjonsrapporter med register tilbake til 1912. Forskningstilgang til dette
materialet må søkes gjennom justisdepartementet, i tillegg til
sykehusets/avdelingens ledelse.

Problemstillinger:
Vevsprøvene og celleprøvene er forskningsmateriale som kan gi helt ny
kunnskap om sykdommer når det blir forsket på med moderne teknologi.
Obduksjonsrapportene kan fortelle hva slags sykdommer folk hadde tidligere
og hva de døde av.
Arkivene til forskerne som er eller har vært ved avdelingen er kilder til
historien avdelingens virksomhet og utvikling.

Avdeling for mikrobiologi og
immunologi, Gades institutt
Avdelingen ble opprettet 1936 da F.G. Gades Pathologiske Laboratorium ble
delt i to avdelinger og fikk navnet F.G. Gades Pathologiske Laboratorium
Avdeling for Serobakteriologi. (Se Avdeling for patologi, Gades institutt for
omtale av den tidligste perioden.)
Ledelse:
Mikrobiologisk avdeling flyttet over i nye
lokaler i MFH-bygget (nå: Armauer Hansens
hus) i 1963.
I 1969 overtok Bergen kommune driften av

Einar Hval 1936-1941
Thomas M. Vogelsang 1936Per Oeding 1971 (evt. før)-1987
Tor Hofstad 1988-1995
Helge Myrmel 1995-1996
Elling Ulvestad 1996-2002
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Gades institutt.

Arkiv:
Administrativt arkiv:
Det er ikke felles postjournal på avdelingen. Posten blir fordelt til den
personen, som regel en av lederne eller legene, som jobber med den type
saker som henvendelsen gjelder og vedkommende behandler selv saken og
sender ut svar. Det er heller ikke noen felles kopibok. Det er opp til den
enkelte leder/lege å arkivere dokumenter i saken. Mye korrespondanse
foregår via e-post og e-posten blir vanligvis ikke lagret lenge. Det som finnes
av korrespondansearkiv/saksarkiv er dermed på den enkeltes kontor og blir
oppbevart så lenge den enkelte finner det hensiktsmessig.
Personalsaker:
De forskjellige lederne har noe personalsaker for sine grupper av ansatte:
Avdelingsoverlegen har dokumenter vedrørende legene, sjefsbioingeniøren
har dokumenter vedrørende bioingeniørene og kontorleder har dokumenter
vedrørende kontorpersonale. Det er imidlertid lite personaldokumenter på
avdelingen da man går ut i fra at sentrale personaldokumenter finnes hos
personalavdelingen.
Pasientarkiv:
Fra ca. 1998: Avdelingen får skriftlige henvendelser fra leger om
laboratorieundersøkelser som ønskes utført. Disse rekvisisjonene registreres
elektronisk ved avdelingen med opplysninger om pasientens navn, type
prøver, rekvirerende lege, dato m.m. Undersøkelsene blir så utført og deretter
kontrollert av lege. Svar blir sendt elektronisk tilbake til pasientens journal og
en papirkopi blir ettersendt. Det blir ikke tatt papirutskrift av prøvesvarene til
arkivering i avdelingen. Prøvesvarene blir bare lagret elektronisk. Dette
elektroniske pasientarkivet har data tilbake til ca. 1992 og fram til i dag.
De skriftlige rekvisisjonene som kommer inn til avdelingen blir oppbevart i
ca. 10 år og så kassert. Opplysninger om hvilke laboratorieundersøkelser som
er bestilt, dato for bestilling og svarene på disse skal finnes i pasientens
journaler.
Før 1998: Bestillingene ble sendt til Avdeling for mikrobiologi og immunologi
i to eksemplarer. Når undersøkelsen var gjort, ble det ene eksemplaret sendt
tilbake til bestillende lege med svar på prøvene påført. Det andre eksemplaret
av bestillingen ble igjen i arkivet til avdelingen. Der blir det oppbevart i ca. 10
år.
Forskningsarkiv
Arkiv etter tidligere avdelingsoverleger Per Oedings og Thomas Vogelsang er
ifølge opplysninger fra Ole Didrik Lærum i et fjernarkivrom i kjelleren på
MFH-bygget som Avdeling for patologi, Gades institutt har tilgang til.
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I følge Nagels rapport (1978) ble arkivet til Avdeling for mikrobiologi i 1977
oppbevart i 1 etg. i MFH-bygget. Nagel registrerte arkivet ved denne
avdelingen 15.03.1977. Arkivet inneholdt en pakke merket Dr. Gades legat,
kopibøker 1912-1935, mapper med korrespondanse 1912-1974.
I tillegg er der en hylle med arkiv etter Epidemilægen for Vestlandet: Kopibok,
korrespondanse, rapporter/undersøkelser fra flere legedistrikt, protokoll over
mistenkte smittebærere. I tillegg hadde forskerne sine forskningsarkiver på
sine kontorer. (Hoveddelen samt vedlegg 145-150.) Jeg har ikke sjekket
spesielt om dette arkivmaterialet fortsatt befinner seg der Nagel registrerte
det eller hvor det eventuelt er blitt av.

Epidemisk avdeling/medisinsk
avdeling B
Lungegaardshospitalet, som staten eide, var blitt nedlagt i 1894. Bergen
kommune kjøpte hospitalet og hadde der en epidemiavdeling fram til
Haukeland sykehus ble tatt i bruk i 1912. Også Epidemilasarettet hadde
pasienter med epidemiske sykdommer.
Ved innflyttingen på Haukeland sykehus var Epidemisk avdeling den største
avdelingen på sykehuset med plass til 86 voksne eller 150 barn. I tillegg
hadde avdelingen 29 senger i Den lille epidemibygning (Jansen 2001).
Fra 1955 gikk Epidemisk avdeling over til å bli en indremedisinsk avd.,
medisin B. Denne todelingen av medisinsk avdeling varte til innflyttingen i
Sentralblokken i 1983 hvor Medisinsk avdeling A og medisinsk avdeling B ble
slått sammen.

Arkiv:

Ledelse epidemisk avd.:
Sophus Abel 1912-1922

Byarkivet har arkivmaterialet for epidemisk
Tygve Schønfelder 1922-1954
Ledelse medisinsk avd. B:
avdeling/med. B for perioden 1912-1971. Arkivet
Johannes Bøe 1954-1978
inneholder brevjournaler, innskrivingsprotokoller,
Claus Ola Solberg 1978-1983
utskrivingsprotokoller, operasjonsprotokoller,
internasjonal sykdomsklassifiseringskatalog,
sykejournaler, regnskapsbok
Dette omfatter 54 protokoller og 833 pakker på til sammen 202 hm.
Nagels rapport fra 1978 om arkiver ved UiB omhandler også Medisinsk
avdeling B, både i rapportens hoveddel og i vedlegg 162-164.

Problemstillinger
Journalene til pasienter ved epidemisk avdeling kan fortelle om forkjellige
epidemiers fram- og tilbakegang i forskjellige deler av sykehusets
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dekningsområde. Ofte ble det ført i journalen hvilke andre personer i
pasientens omgangskrets som hadde eller hadde hatt sykdommen slik at vi til
en viss grad kan følge smitteveier.

Røntgenavdelingen, Radium/høyvolt
avd.
Røntgenavdelingen ble opprettet i 1914, men det første diagnostiske
røntgenapparatet ble tatt i bruk tidligere,
Ledelse:
muligens i 1905. I 1942 ble Høyvoltanlegget tatt
Sigvald N. Bakke: 1924-1962
? 1963-1971
i bruk og dette var i bruk til 1968. I 1946 hadde
Andreas Hobæk 1972 (evt.før)-1976
avdelingen 12 sengeplasser.
Jan Göthlin 1977-1989
Anne Margrete Bassøe 1989-2000

Avdelingen hadde navnet Røntgenradiumavdelingen fra siste halvdelen av 1940-tallet og fram til 1977.

Arkiv:
På Bergen Byarkiv finnes arkivmateriale fra
Røntgen/høyvolt/radiumavdelingen. Arkivet inneholder brevjournal,
Saksmappe, alfabetiske behandlingsprotokoller for høyvoltavdelingen og
røntgenavdelingen, pasientoversikt, kortregister over utskrevne pasienter,
alfabetisk kreftregister, diagnosekort, høyvoltprotokoller, sykejournaler for de
forskjellige avdelinger radium, høyvolt og røntgen, vedlikeholdsprotokoll for
høyvoltanlegget, inntektsprotokoll, innskuddsprotokoll, røntgenbilder/beskrivelser, røntgen fotoglassplater, litteraturhenvisningskort.
Materialet er fra perioden 1909-1971 og omfatter 29 bind g 191 pakker som til
sammen utgjør 36 hm.
Jeg har ikke besøkt røntgenavdelingen på Haukeland sykehus.
Nagels rapport (1978) omhandler Røntgenavdelingen i hoveddelen og i
vedlegg 173.

Badet på Engen
Rundt 1840 ble det åpnet et bad i tilknytning til Bergen kommunale sykehus
på Engen. Badet ble brukt av pasienter ved sykehuset, men var også åpent for
byens øvrige befolkning. Badet på Engen ble dermed en tidlig uttrykk for
kommunens engasjement for folkehelse og hygiene. Det kostet penger å
benytte badet og den badende kunne velge mellom karbad og brusebad. Både
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kvinner og menn benyttet seg av badet. Badet på Engen var i drift helt til det
nye Sentralbadet åpnet i 1960.

Arkiv:
På Byarkivet finnes seks badebøker fra badet på Engen for perioden 1842-1873
med lakune i 1853. Der finnes også en regnskapsbok for badet fra 1876.
Badebøkene har opplysninger om navnene på de badende, dato for badet og
om de skulle ha karbad eller dampbad. I begynnelsen på første protokoll er
det innført avskrifter av reglementene "Om Badeindretningen", "Om
Badegjæsterne", "Almindelige Bestemmelser", "Instruks for Opvarterne".
Regnskapsboken inneholder fortegnelse over solgte billetter av forskjellige
slag.
Badeprotokollene er skrivet med gotisk håndskrift. De er stort sett greit
leselige, men på enkelte sider har det vært noe vannsøl slik at blekket har flytt
utover. De er ikke klausulert.

Problemstillinger:
Kildematerialet om badet kan være med å belyse sider ved
hygienebevegelsens fremgang på 1800-tallet. Hvem gikk i badet? Var det stort
sett pasienter ved sykehuset eller befolkningen forøvrig? Hvor ofte gikk man i
badet? Møtte man de samme personene om igjen og om igjen? Var badet en
sosial arena?

Sykehusets ledelse og administrasjon
Det første sykehuset i Bergen åpnet i 1754 etter initiativ fra stadsfysikus Johan
Gottfried Erichsen. Den første tiden ble driften finansiert av byens
fattigkasser. Fra 1792 var sykehuset løsrevet fra fattigkassen og omgjort til en
slags stiftelse med egen forstander. Sykehusdriften ble da finansiert av
inntektene fra muddervesenet (en avd. under havnevesesnet), av
stykkprisbetaling fra pasienten selv og fra bykassen, fattigkassen og amtet.
Fra begynnelsen av 1800-tallet ble sykehuset omtalt som Bergens Civile
Sygehus. Etter at militærhospitalet ble nedlagt i 1850 ble sykehuset kalt
Bergens kommunale sykehus.
Sykehuset ble på 1800-tallet ledet av en overlege. Etter hvert fikk sykehuset
også flere underordnede leger. I 1894 ble sykehuset delt i to avdelinger,
kirurgisk og medisinsk, som hadde hver sin overlege. Overlegen ved
kirurgisk avdeling var også direktør for hele sykehuset. Den samme
organisatoriske delingen fortsatte ved innflytting til Haukeland sykehus i
1912. Da ble i tillegg epidemisk avdeling flyttet fra Lungegaarden sykehus til
Haukeland slik at Haukeland sykehus hadde tre avdelinger som hver ble
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ledet av en overlege. Den ikke-medisinske driften av sykehuset ble eldet av en
forvalter.
En tilsynskomite oppnevnt av formannskapet fungerte som et slags styre for
sykehuset. (Opplysninger ovenfor fra Jansen 2001).
I 1897 opprettet formannskapet en annen sykehuskomite som skulle ”tage
under Overveielse og fremkomme med Forslag til en Ordning, hvorved der
kan sikres tilstrækkelige Sygepladser for nærmeste Fremtid”
(forhandlingsprotokoll for sykehuskomiteen Aa 1, s. 2).
Haukeland sykehus’ hovedadministrasjon holdt til i Porten. Det var en
trefløyet trebygning som hadde vært hovedbygning på Haukeland gård. Her
var hovedinngangen til sykehuset, Haukelandsveien 17. Den lå omtrent der
hvor Sentralblokken i dag har inngang
Direktører:
fra sykehushaven. (Universitetet i
Jørgen Aall Sandberg 1912 - 1927
Bergens historie Bertelsen 1996 s. 272).
Nils Backer-Grøndahl 1927 - 1948
Christian August Sund 1948 - 1967
Otto Birkeland 1972? - 1988
Geir Kjell Andersland 1988-

I perioden 1957-1970 ble driften og den
videre utbyggingen av Haukeland
sykehus overtatt av Interessentskapet Haukeland sykehus. Dette
interessentskapet bestod av Staten v/Sosialdepartementet, Hordaland fylke
og Bergen kommune.
I 1971 stod Hordaland fylke og Bergen kommune som eiere av Haukeland
sykehus (årsmelding 1971) og fra 1.1.1972 er Haukeland sykehus overtatt ev
Hordaland fylke som eneeier.
Fra 1. januar 2002 overtok staten som eier av sykehusene i Norge, også
Haukeland sykehus. Sykehusene og spesialisthelsetjenesten i Norge er blitt
omorganisert i statlige helseforetak. Fem regionale helseforetak (RHF) har
overtatt ansvaret for alle norske sykehus fra fylkeskommunene. Helse Vest
heter helseforetaket som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane.
Fem helseforetak (HF) er opprettet under Helse Vest; Helse Stavanger, Helse
Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og Apotekene Vest. Sykehusene,
institusjonene, klinikkene og sykehusapotekene er organisert i disse
helseforetakene. Det er helseforetakene som har arbeidsgiveransvar for de
ansatte som jobber i spesialisthelsetjenesten.
Haukeland sykehus er en av elleve institusjoner som er organisert i Helse
Bergen HF. De andre er Askviknes voksenpsykiatriske senter, Fjell og Årstad
distriktpsykiatriske senter (DPS), Habiliteringstenesta for voksne
funksjonshemma, Kysthospitalet i Hagevik, Nordåstunet, Osheim
behandlingsheim for barn, Radøy sjukeheim, Sandviken sykehus, Voss

40

sjukehus og Åstveit distriktpsykiatriske senter. Helse Bergen HF ledes av en
direktør.
Haukeland Sykehus er i 2002 inndelt i 5 divisjoner. Hver divisjon er en egen
administrativ enhet som blir ledet av en divisjonsdirektør underlagt
administrerende direktør.
Saksarkivet ved Haukeland sykehus ble etablert som en egen enhet høsten
1999. Den utøver arkivfunksjonen for sykehusledelsen. Sykehusledelsen
omfatter direktørens kontor, divisjonsledelsen og stabsfunksjonene som er
lokalisert i 3. etg. i Sentralblokken samt enkelte andre stabsfunksjoner, bl.a.
Kvalitetsavdelingen. De fleste andre stabsfunksjoner som er lokalisert andre
steder, har egen arkivfunksjon. I sykehusets stabsavdelinger finnes
fellesfunksjoner som personal, økonomi og IT.

Styret
Sykehuset hadde et styre fra opprettelsen i 1912 og fram til 1995 og i 2001. I
perioden mellom august 1995 og 2000 var det helse- og sosialavdelingen i
fylket som overtok styrets oppgaver, dvs. fylkesting og fylkeutvalg opererte
som et slags styre. Ledergruppen var da direktørens forum på sykehuset.

Sykehusledelsens arkiver
Eldre arkiver etter ledelsen ved Haukeland sykehus oppbevares på Bergen
Byarkiv. De omfatter arkivene etter hovedadministrasjonen, direktøren, styret
for interessentskapet, forstanderinnen, forvalteren og innkjøpssjefen. I tillegg
er der arkiver etter lønningsavdeling og personalavdeling samt
sykehuskomiteen.
I arkivet etter hovedadministrasjonen finner vi det eldste arkivmaterialet fra
sykehus i Bergen. Det er bilag til pasientregnskap fra 1779. Her finnes også
kopibøker, brevjournaler, pasientregister, pasientinn- og
utskrivingsprotokoller, sykekassebøker for personalet og
regnskapsprotokoller fra sykehusvirksomheten både på Engen før 1912 og på
Haukeland etter 1912. I tillegg er det i dette arkivet pasientregister over tyske
pasienter, statistikk og diverse byggetegninger samt saksarkiv fra 1969-71.
Det fantes sykehuskomite også før 1897 da formannskapet opprettet en
komite som skulle vurdere utvidelse av sykehuset (se over). Arkivet til
sykehuskomiteen inneholder forhandlingsprotokoll, brevkonsepter,
brevkopier og brevjournaler samt korrespondanse, journalførte skriv,
pakkesaker og en inspeksjonsprotokoll med rapporter fra inspeksjoner fra
sykehuset. Det eldste dokumentet etter sykehuskomiteen er innkomne skriv
fra 1799. Hovedmengden av arkivmaterialet er fra 1825 og til begynnelsen av
1890-tallet. Forhandlingsprotokollen for komiteen nedsatt i 1897 går fram til
1912.
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Arkivet etter Styret for Interessentskapet Haukeland sykehus er på 1-2
hyllemeter. Det inneholder dagsorden og referater fra styremøter og
protokoller for saker som er avgjort av styrets arbeidsutvalg i tillegg til
diverse forhandlinger, avtaler og kontrakter.
Arkivet etter Direktøren går tilbake til 1922. I tillegg er der årsberetninger
tilbake til 1906. Det eldste arkivmaterialet er instrukser og pakkesaker med
forskjellige typer skriv. Arkivet for øvrig inneholder kopibøker med registre,
brevjournaler med register til deler av perioden, korrespondanse, journalførte
skriv, saksarkiv, referat fra forskjellige styremøter, søknader, dagsrapporter
vedrørende pasientbelegg, budsjettsaker, erstatningssaker, fortegnelse over
ansatte leger og tannleger m.m.
I arkivet etter Forstanderinnen finner vi materiale fra 1933 og fram til slutten
av 1970-tallet. Det meste av materialet er fra 1950-60-tallet og begynnelsen av
1970-tallet. Arkivet omfatter brevjournaler, korrespondanse, personalpapirer
for sykepleiere, hjelpepleiere, barnepleiere, piker og hushjelper, protokoller
over sykefravær, attester, søknader samt meldinger til lønnskontoret. Videre
finnes blader fra søsterboken (blåboken for sykepleiere) og fra
avdelingspikeboken. Disse inneholder meldinger om personalet med
opplysninger om sykdom, giftermål, navneendring, ferieavvikling,
lønnsplassering m.m. Det er registrert en møtebok fra oversøstermøter som
dekker perioden 1957-1961. Kassabøker finnes for perioden 1933-1950.
Forvalterens arkiv går tilbake til 1793. Den
Forvalter/Innkjøpssjef:
eldste protokollen er en grunnbok for
Gudbrand Østbye
1912-1936
Mathias Olsen
1937-april 1946
perioden 1793-1854 over grunn som
Hjalmar Nysæther
1946tilhørte Bergen kommunale sykehus.
Hans Pedersen
-1984
Annet arkivmateriale fra 1800-tallet er
Kåre M. Ervik
kopibøker, brevjournaler for
sykehusforstanderen, journaler over inn- og utgående pasienter og over
fattigkassens syke, pasientregnskap og andre regnskapsprotokoller samt
protokoll over sykehusets legater, kostbøker og inventarprotokoll. Det meste
av arkivet til forvalteren er imidlertid fra 1900-tallet. Det omfatter en del av de
samme arkivseriene som den eldste delen, men har i tillegg korrespondanse,
bestillingsprotokoller, anbudsdokumenter, spiselister og proviantprotokoller.
En finner også materiale vedrørende utbygging av sykehuset.
Innkjøpssjefens arkiv inneholder korrespondanse og skriv vedrørende
forskjellige avdelinger fra 1960 til 1972.

Sykehusledelsens arkivrom på Haukeland sykehus
Det meste av arkivmaterialet til sykehusledelsen og administrasjonen etter
1971 finnes på Haukeland sykehus. Noe administrativt materiale fra før 1971
finnes også der. Sykehusledelsen har flere arkivrom, både i Gamle
administrasjonsbygning og i Sentralblokken.
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Underetasjen i Gamle administrasjonsbygning
Rom 0030 i underetasjen i Gamle administrasjonsbygning er et av
fjernarkivrommene for sykehusledelsen. Der er det 140-150 hm med saksarkiv
og annet administrativt materiale primært fra 1970-80-90-tallet. En del
arkivmaterialet ser ut til å være tilfeldig plassert. Dagsorden, sakspapirer og
referat fra møter i sykehusets styre for perioden mellom 1975-1994
oppbevares også her.
Arkivmateriale etter Kvalitetsavdelingen, som behandler klagesaker og
erstatningssaker, finnes også i rom 0030. Dette omfatter bl.a. NPE-saker. NPEsaker er en egen serie ang. saker om erstatningskrav som er søkt gjennom
organisasjonen Norsk pasientskadeerstatning. Sykehusets database ved navn
Brevjournal (se nedenfor) fungerer som register for NPE-sakene, enten ved å
søke på navn eller NPE-nummer.
Kvalitetsavdelingens oppgaver ble tidligere håndtert av Direktørens kontor.
Loftet i Gamle administrasjonsbygning
På loftet i Gamle administrasjonsbygg er det fjernarkiv for sykehusledelsen,
personalavdelingen, økonomiavdelingen og verneombudet. Der er også
tegninger, korrespondanse m.m. fra arkitektfirmaet Krohn og Hartvig
Rasmussen for perioden ca 1968-1972. I noen kasser ligger en slags
operasjonsskjemaer og infusjonsskjemaer, muligens fra kirurgisk avdeling
eller anestesiavdelingen. De er muligens kassable.
En god del av arkivmaterialet ligger på gulvet i krokene eller langs med
veggen. Rommet er ganske rått og det drysser murpuss fra veggene og ned på
noe av arkivmaterialet. Ett sted dryppet det fra taket og ned på en kasse med
operasjonsskjemaer. Rommet og arkivsakene er skitne.
Sentralblokken, ”Marmorgangen” i underetasjen
Rom 0068 er magasin for sykehusledelsen, samt for kirurgisk avd. og flere
andre avd. Innenfor 0068 er ett ellet to rom (rom 0069 og/eller 0070) som er
innredet for arkivoppbevaring, men som er tomme (pr. jan. 2002).
Sykehusledelsen disponerer fire fag i magasin 0068, til sammen 24 hm.
Reolene/fagene er merket ”Saksarkiv. Sykehusledelsen”, 7/9-7/10, 7/117/12.
Sykehusledelsens arkivmateriale i dette rommet er:
-Ansettelsessaker 1968-1970, 1984-1993,
-Brevkopier 1983, 1986-1990
-Permisjonssøknader 1985-1992
-Avisutklipp fra Norske Argus ved. Haukeland sykehus 1969-1987
-Div hefter/trykksaker
-Enkelt-arkivbokser med div. skriv om forskjellige emner
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Personalavdelingen og økonomiavdelingen
Ved Byarkivet finnes en del eldre arkivmateriale fra personalavdelingen. Det
eldste går tilbake til 1912, men det meste er fra midten av 1950-tallet og til
tidlig på 1970-tallet. Arkivet omfatter brevkopier, noen personalmapper,
registre over ansatte, avgangs- og tilgangsprotokoll, søknader, meldinger til
lønnskontoret samt trykksaken PM personalmelding som var et meldingsblad
fra personalkontoret til de ansatte.
Byarkivet har også arkiv etter Lønningsavdelingen for perioden mellom 1941 og
1974. Dette dreier seg blant annet om brevkopier, korrespondanse,
begynnerskjema, utdrag fra direktørboken (vedrørende ansettelser,
fratredelser og permisjoner m.m.), lønnstabeller, alfabetisk oversikt over
ansatte, diverse protokoller vedrørende permisjon, skatt, pensjon og trygd
samt personalkort/lønnskort.
Ved personalavdelingen på sykehuset blir noe arkivmateriale arkivert på
sekretærens kontor, noe er sendt til arkivering hos sykehusledelsen.
Personalmappene finnes på personalavdelingens lønnskontor.
I et rom som kalles ”Potetkjelleren” i underetasjen i Gamle
administrasjonsbygning er det fjernarkiv for Økonomiavdelingen og
Personalavdelingen. Personalavdelingens del er avlåst og jeg har ikke sett
den. I den delen som økonomiavdelingen disponerer, er det stort sett bilag.
Personalavdelingen har som nevnt også arkivmateriale på loftet i Gamle
administrasjonsbygg. Økonomiavdelingen 8-10 hm med diverse ringpermer
samme sted.

Elektronisk arkiv
Fra 1. januar 2001 har Sykehusledelsen tatt i bruk sak/arkiv-systemet
Doculive. Før dette ble det ført elektronisk postjournal i en Accessdatabase
kalt Brevjournal som ligger på en av sykehusets servere. I denne ble alle
saksdokumenter i Sykehusledelsen mellom 1. januar 1989 og 31. desember
2000 registrert. Databasen Brevjournal skal være tilgjengelig og søkbar i
framtiden.
Det er også meningen at andre avdelinger skal ta i bruk Doculive etter hvert.

Teknisk avdeling
Teknisk avdeling forvalter sykehusets eiendommer og allmenntekniske
anlegg. Avdelingen holder til i apotek-/verkstedbygningen.
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Teknisk avdeling bestod tidligere av en elektroavdeling, en maskinavdeling
og en byggavdeling. Disse ble slått sammen til teknisk avdeling omkring
1994-1995. Avdelingen har en elektroseksjon, en bygningsseksjon og en
maskinseksjon.

Arkiv:
Mye arkivmateriale oppbevares i elektrogruppens lokaler og maskingruppens
lokaler som nærarkiv. Noe av dette går tilbake til 1950-tallet. Dette er ikke
registrert.
Teknisk har fjernarkiv i et rom i kjelleren på apotek/verkstedbygningen, rom
0004. En vesentlig del av arkivmaterialet er tegninger og tegningsbeskrivelser.
Det eldste materialet jeg har registrert er tegninger og går tilbake til 1907.
Arkivmaterialet for øvrig er for det meste fra perioden 1970-1999.
Her er tegninger av Epidemibygningen fra 1907, av Bygning for røntgen,
administrasjon og laboratorier fra 1921, av Kvinneklinikken fra 1922, av
Medisin B fra 1958 og av andre bygninger og ombyggingsarbeider. Det finnes
store mengder tegningsmateriale av forskjellige deler av Sentralblokken. De
fleste tegningene oppbevares i tegningskap, men noen ligger sammenrullet i
hyller.
På rom 0004 finnes også en rekke ringpermer, kasser og arkivbokser som
inneholder skriv vedrørende de forskjellige bygningene på sykehusområdet. I
tillegg finnes postjournaler, brevkopier, korrespondanse, entrepriser,
anbudstegninger, anbudsprotokoll, kontrakter, rapporter fra byggenemnd,
bestillingssedler, regninger m.m. Der er også to arkivskap med saksarkiv etter
arkivnøkkel fra ca 1984-1995. Et annet saksarkiv som ligger i en hylle, dekker
perioden 1987-1991. Arkivserien er på omkring en hyllemeter.
Arkivet er ikke ordnet. Det er noe tilfeldig hva som er tatt vare på. Det har
ikke vært noen enhetlig plan for hva som kan kasseres og hva som skal tas
vare på av arkivmateriale. En tidligere leder var svært ivrig med ”å rydde og
kaste” og kasserte muligens materiale som burde ha vært oppbevart.
Teknisk avdeling har innredet et arkivrom i 8. etg i Sentralblokken. Det er
planer om å rydde og flytte arkivmateriale fra rom 0004 i kjelleren til dette
arkivrommet i 8. etg.

Sentralarkivet
Sentralarkivet ble opprettet i 1983 og holder til i underetasjen på
Sentralblokken.
Det er 400 000-500 000 pasientjournaler i Sentralarkivet. Dette utgjør 1860 hm.
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I et fjernarkivlokale i Møllendalsbakken oppbevares ytterligere 250 000-300
000 pasientjournaler. Dette er mors-arkiver og utgjør ca 1480 hm.
Sentralarkivet oppbevarer pasientjournaler for alle avdelingene som er
lokalisert i Sentralblokken med unntak av onkologisk avdeling og
nevrokirurgisk avdeling som har egne arkiv for pasientjournaler. Arkivet
dekker perioden fra 1961 og fram til idag.
Sentralarkivet oppbevarer også røntgenbilder. Røntgenbildearkivet
inneholder røntgenbilder fra alle avdelingene ved Haukeland sykehus med
unntak av Barnerøntgens to siste årganger.
Røntgenbilder som er opptil 5 år gamle oppbevares i Sentralarkivet i
underetasjen, røntgenbilder som er 5-10 år gamle oppbevares i fjernarkiv.
Røntgenbilder makuleres etter 10 år.
Spesielt for Lungeavdelingen: Sentralarkivet har journaler for pasienter som
har vært innlagt etter 1. januar 1997. Journaler som er eldre enn dette (ikke
har vært i bruk etter denne datoen) oppbevares i et rom ved siden av
sentralarkivet
Arkivet til Lungepoliklinikken er i gamle Lungebygget hvor
Lungepoliklinikken holder til.

Om journalene
Se også kapittelet om pasientjournaler lenger foran i rapporten.
Journalene er like i utforming for alle avdelingene og har vært det siden 1983.
Hver type dokument har sin faste plassering i journalen. Journalen er delt inn
i 5 deler (kalt grupper) ABCDE adskilt med fargede skilleark. Dokumentene
blir lagt i de forskjellige gruppene med de viktigste i gruppe 1 og de minst
viktige i siste gruppe.
For innholdet i journalene, se kopi av innholdsfortegnelsen i journalomslaget.
Innholdsfortegnelsen i journalomslaget er under omarbeiding. Det har etter
hvert kommet til nye dokumenttyper som ikke står i innholdsfortegnelsen, og
disse dokumentene har derfor ikke fått noen fast plass og ofte blitt lagt løse
inn bakerst i journalen. Målet med dette er å unngå løse arkiv og få gitt alle
dokumentene en fast plass i journalen.
Journal med stive permer (den ordinære journalen) opprettes bare når en
pasient legges inn ved Haukeland sykehus. Dersom personen bare er pasient
ved en poliklinikk, lages en journal i en plastmappe. Dersom pasienten senere
blir innlagt ved sykehuset, lages det til en ordinær journal og dokumentene
fra journalen i plastomslag flyttes over.
Det er ressurshensyn som gjør at ordningen er blitt slik. Journalene med stive
permer tar i seg selv mye plass i magasinet.
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Størrelsen på journalene varierer fra ca en cm. og opp til ca ½ m. Dersom en
journal blir veldig tykk, deles den opp i flere enheter. Journalene til pasienter
ved lungeavdelingen og dialysepasienter på medisinsk avdeling er oftest de
mest omfangsrike.
Alle journalene fra alle avdelingene ligger sammen i reolene. De er ikke
ordnet avdelingsvis. Journalene er ordnet etter fødselsdag, måned, år.

Mikrofilming
Journaler til pasienter som lever og som ikke er i bruk de siste 10 år blir
mikrofilmet og originalen blir kassert. Sentralarkivet begynte med dettet i
begynnelsen av 1990-årene.
Også mors-journaler ble mikrofilmet fra begynnelsen av 1990-årene og fram
til og med 2000. Av ressursårsaker sluttet man da med å mikrofilme morsjournaler og disse blir nå i stedet flyttet til fjernarkivet i Møllendalsbakken
(fra 2001).

EDB
Pasienter blir registrert i datasystemet PIMS. Dette systemet ble tatt i bruk i
1988 og brukes av alle avdelingene. PIMS er knyttet til Folkeregisteret.
Det brukes et journalbestillingssystem (JBS) for bestilling, utlånsregistrering,
gjenfinning og mottaksregistrering av journaler og røntgenbilder.
Den første elektroniske pasientregistreringen startet i 1972 med programmet
NOMIS.
Pasientregistrering fra perioden 1972-1988 er nå i en historisk database.
For årene før 1972 er søk etter pasienter manuelt (i registerkort,
pasientregnskapsbøker m.m.).
Se også kapittelet om elektronisk arkiv lenger foran i rapporten.
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Beskrivelse av andre institusjoner hvor
det er foretatt arkivregistrering
Medisinsk fakultet
Avdelingene ved Haukeland sykehus og instituttene ved Medisinsk fakultet
er på en del områder knyttet tett sammen. Bland annet har mange av legene
vært ansatt både på et institutt og på en avdeling på sykehuset.
Avdelingsoverlegen ved avdelingen har samtidig vært professor på
instituttet. Dette gjør at det ofte ikke er mulig å skille i en del arkiver mellom
hva som er saker relatert til avdelingen og hva som er saker relatert til
instituttet. Dette gjelder særlig avdelingsoverlegenes arkiver.
Jeg har ikke prioritert å besøke instituttene ved Medisinsk fakultet. Mange av
disse instituttene fikk kartlagt sine arkiver av Anne-Hilde Nagel i 1977-78.
Medisinsk fakultet har fjernarkivrom i underetasjen på Jussbygget på
Dragefjellet. Jeg registrerte ikke alt arkivmaterialet i rommet, bare det som
ved den forholdsvis raske gjennomgang kunne synes å være svært aktuelt
eller ganske aktuelt i forbindelse med historieskriving om Haukeland
sykehus. Dette dreier seg om enkelte bokser med korrespondanse som var
merket med Haukeland sykehus eller Sentralblokken samt Korrespondanse med N.
Backer-Grøndahl, bl.a. vedr etablering av Medisinsk fakultet ved UiB. Det er
også registrert arkivmateriale angående utbygging av sykehuset og om utstyr
tilde forskjellige avdelingene. Der var også postjournaler og brevkopier,
referater/saker fra fakultetsråd samt ti arkivbokser merket Professorater,
dosenturer. I tillegg fantes arkivmateriale vedrørende medisinske
doktorgradsarbeider.
I Medisinsk fakultets fjernarkiv finnes forøvrig mye annet arkivmateriale som
kan knyttes til sykehuset. Det er arkivmateriale vedr. studenter ved medisinsk
fakultet; søknader om opptak, opptaksprotokoller, saker vedr. undervisning,
undervisningsplaner, skriv vedr. undervisningsutvalget, permisjoner fra
studiet, eksamensoppgaver og eksamensprotokoller. Videre er der materiale
vedr. studieplankomiteen, turnustjeneste og utenlandsmedisinere samt
arbeidsavtaler og skriv vedr. timelærere/engasjerte. Der er også skriv vedr.
de forskjellige instituttene, innstillinger til saker, økonomisaker,
budsjettsaker, saksarkiv og skriv vedr. dekanmøter, fakultetsmøter og
nasjonale fagmøter.

80-plan, 120-plan og overgang til blokkstruktur
Dagfinn Aarskog, tidligere avdelingsoverlege ved Barneklinikken, informerte
meg (før mitt besøk i Medisinsk fakultets fjernarkiv) om arkivmateriale som
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var blitt til i forbindelse med utvidelse av studenttallet samt skriv vedr.
overgang til blokksstrukturen ved sykehuset som viktig kildemateriale til
historien om Haukeland sykehus. Arkivmaterialet til disse planene dreier seg
i korthet om:
80-plan: På slutten av 1960-tallet eller begynnelsen av 1970-tallet ble det
planlagt en utvidelse av studenttallet til 80 studenter. Det ble i den anledning
foretatt en gjennomgang av alle de avdelingene ved sykehuset som tok i mot
medisinerstudenter. Avdelingene svarte på en del spørsmål om avdelingens
drift/virksomhet/kapasitet. Disse besvarelsene vil kunne gi et bilde av de
forskjellige avdelingene så ut på dettet tidspunktet.
120-plan: På slutten av 80-tallet ble det planlagt en ny utvidelse av
studenttallet, denne gang til 120 studenter. På samme måte som ved 80planen ble det foretatt en gjennomgang/kartlegging av forskjellige sider ved
de avdelingene om tok i mot medisinerstudenter. Materialet fra
gjennomgangen av avdelingene i forbindelse med 120-planene vil derfor
kunne gi et godt bilde av hvordan avdelingene ved sykehuset så ut på slutten
av 1980-tallet.
Overgang til blokkstrukturen: I 1994 ble sykehuset omstrukturert og inndelt i
blokker. I forbindelse med dette arbeidet ble også avdelingene kartlagt.
Materialet fra gjennomgangen av avdelingene ved disse tre tidspunktene vil
kunne gi verdifulle beskrivelser av sykehuset på tre tidspunkt i siste tredjedel
av 1900-tallet.
Ved gjennomgangen av medisinsk fakultets fjernarkiv i kjelleren på
Jussbygget, Dragefjellet fant jeg ikke noe arkivmateriale som jeg mener kunne
være arkivmaterialet om 80-planen, 120-planen og omlegging til
blokkstruktur. Det utelukker ikke at der kan finnes arkivmateriale om disse
planene.
Heller ikke Bente Gravdal, som var med meg fra Medisinsk fakultet, kjente til
slikt arkivmateriale.

Skoler
Bergen jordmorhøgskole
Bergen jordmorhøgskole er den eldste helsefaglige skolen i Bergen. Den ble
opprettet i samband med Fødselstiftelsen i 1861. Skolen har skiftet navn flere
ganger:
1861 – 1926: Bergens Fødsesltiftelse og Jordemoderskole
1926 - 1955: Jordmorskolen i Bergen
1955 – 1982: Statens jordmorskole i Bergen
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1982 - : Bergen jordmorhøgskole
Skolen var knyttet til
Ledelse:
Fødselstiftelsen/Kvinneklinikken helt fram til 1970. før 1970: se Kvinneklinikken
I denne tiden var klinikkens overlege/professor
Karen Ekeren 1970-1974
Wenche Gaaserud 1974-1980
skolens styrer. Overjordmor var skolens faglige
Martha Moldekleiv
leder.
Fra september 1970 ble skolen en selvstendig institusjon.

Arkiv:
På Statsarkivet oppbevares arkivet til Bergen Fødselstiftelse og Jordmorskole
og Kvinneklinikkens arkiver. Disse utgjør omkring 175 hyllemeter.

Haukeland sykepleierhøgskole
Skolen har tidligere hett Bergen kommunale sykepleierskole og Haukeland
sykepleierskole. I 1982 eller 1983 ble skolen en selvstendig enhet under
fylkeskommunen.

Arkiv:

Ledelse:
Alfhild Allertsen 1974-1978
Guro Barkve 1979-1984, 1988-1989

Arkivet til sykepleierskolen for perioden 19081994 oppbevares på Statsarkivet i Bergen. Det
omfatter eksamens- og karakterprotokoller, elevfortegnelser, referatprotokoll
for skolestyret, brevjournal, korrespondanse, saksarkiv, mapper over
studenter, personalkort m.m.
Arkivet er på omkring 25 hyllemeter. Det er registrert i databasen, med
unntak av 3-4 hm. Arkivet er ordnet.

Fysiokjemikerhøgskolen
Skolen het Laboratorieskolen til omkring 1982/83 da den ble en selvstendig
enhet under fylkeskommunen. I 1985-1986 ble skolen overført fra
fylkeskommunen til staten ved Det regionale høgskolestyret for Hordaland.

Arkiv:
Det finnes arkivmateriale på Statsarkivet for perioden 1967-1990. Arkivet
omfatter møtebøker, søknader om opptak til skolen, eksamenskarakterer,
eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser, inn- og utgående
korrespondanse, noe materiale angående personale, en kassabok samt
rundskriv.
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Radiografhøgskolen
Radiografskolen åpnet 18. august 1975. Fra 1982/83 ble også denne skolen en
selvstendig enhet under fylkeskommunen. I 1986 ble skolen overført fra
fylkeskommunen til staten.

Arkiv:
Ved Statsarkivet i Bergen oppbevares seks hyllemeter med arkivmateriale til
Radiografhøgskolen i Bergen. Dette materiale er delvis ordnet.
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Beskrivelse av andre avdelinger ved
Haukeland sykehus som kan ha
arkivmateriale lokalisert på avdelingen
Mange avdelinger på Haukeland sykehus fikk jeg dessverre ikke anledning til
å besøke for å registrere arkiver, enten fordi tiden ikke strakk til innenfor de
månedene jeg hadde til rådighet, eller fordi avdelingen ikke ønsket å ta imot
meg. Jeg tar likevel med her de opplysninger, hovedsaklig av historisk art,
som jeg hadde samlet før jeg gikk i gang med selve arkivregistreringen.

Medisinsk avdeling
Medisinsk avdeling har eksistert siden den første
delingen av Bergen kommunale sykehus i 1894.
Da sykehuset flyttet til Haukeland i 1912 fikk
avdelingen 75 senger. I perioden 1955 til 1983 het
avdelingen Medisinsk avdeling A. I 1983 ble
Medisin A og medisin B (tidligere Epidemisk
avdeling) slått sammen til én medisinsk avdeling.
Avdelingen holdt til i Gamle Hovedbygning før
innflytting i Sentralblokken.

Ledelse:
Klaus Hansen 1894-1914
Olav Hansen 1912-1923
Gunnar Bøe 1924Haakon Rasmussen 1947-1952
Johannes Bøe 1952-1954
Ole Jacob Broch 1954-1977
Jarle Ofstad 1977-1988
Vidar Lehman 1983-1984
Claus Ola Solberg 1989-1999
Bjarte Børkje 1992-1993
Svein Ødegaard 2000

Arkivmateriale finnes på Bergen Byarkiv for
perioden 1894-1974. Arkivet omfatter innskrivingsprotokoller,
utskrivingsprotokoller, kortregister, diagnosekort, pasientkort, medisinsk
tidsskrift, sykejournaler.
Til sammen er det 70 protokoller og 708 pakker som utgjør 174 hm.
Det er ikke arkivmateriale for alle årene i perioden i alle seriene.

Ifølge vedlegg til Nagels rapport fra Medisinsk avdeling foretok avdelingen
kassasjon hvert 10. år (vedlegg 159-160).

Onkologisk avdeling
Onkologisk avdeling åpnet i september 1972 med en poliklinikk.
Radiumavdelingens sengepost ble muligens overført til onkologisk avdeling i
1973. I hadde Onkologisk avdeling 1978
Ledelse:
terapiavsnitt for strålebehandling med
Selmer Rennæs 1972-1976
koboltmaskin.
Bengt Rosengren 1977-1990
Olav Dahl 1989-1995
Se også Røntgen/radium/høyvoltavdelingen.
Olav Mella 1996-2000

Det er ikke arkivmateriale fra Onkologisk avdeling
i Bergen Byarkiv.
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Jeg har fått vite at avdelingen oppbevarer sine arkiver i flere rom:
• Dagligarkivet oppbevares i Hypertermirommet
• Mors-arkiv oppbevares i et arkivrom i ”Marmorgangen” i underetasjen i
Sentralarkivet
• Noe arkivmateriale også i fjernarkivet ved personalkantina (felles med
andre avdelinger)
• Den eldste delen av arkivet er i fjernarkiv i Møllendalsbakken

Nevrokirurgisk avdeling
Avdelingen ble opprettet omkring 1967. I 1976 ble en sengepost tatt i bruk.
Det er ikke arkivmateriale på Byarkivet.
Jeg fikk heller ikke tid til å besøke
Nevrokirurgisk avdeling.

Hjerteavdelingen
Åpnet 4. mai 1992. Heller ikke denne
avdelingen er besøkt.

Ledelse:
Martin Berg-Jensen 1971 (evt. før)-1982
Erik-Olof Backlund 1983-1990
Knut Wester 1990-2000

Ledelse:
Overlege Gerhard von der Lippe 1992-1997
Hogne Engedal 1995-1996
Jan Erik Nordrehaug 1998-2000

Lungeavdelingen
Lungeavdelingen ved Haukeland sykehus ble opprettet i 1953 og erstattet da
Lungegaarden sykehus. Lungesykdommer hadde
Ledelse:
før vært under indremedisinens domene.
Jan Krohn 1972 (evt. før)-1973
Avdelingen het tidligere Tuberkuloseavdeling. I juli
Emil Aspevik 1974-1982/83
1957 ble Lungeavdelingens
Tor Vigander 1982/83-1984
(Tuberkuloseavdelingens) nybygg åpnet. Fra
Amund Gulsvik 1984-1996
Sverre Sørenson 1997-2000
samme tid ble Pleiestiftelsen no. 1 nedlagt som
tuberkuloseavdeling og pasientene flyttet til
Haukeland. Olaviken sanatorium på Askøy ble drevet i forbindelse med den
nye lungeavdelingen på Haukeland til og med 30. september 1957.
Observasjonsposten ved avdelingen åpnet 1. oktober samme år. Eget
røntgenlaboratorium kom i 1978.
Arkiv:
Det eldre arkivet til Lungeavdelingen finnes på Bergen byarkiv. Det er ikke
registrert i databasen.
Nyere arkivmaterialet finnes på Haukeland sykehus. Journaler fram til 1.
januar 1997, det vil si ikke har vært i bruk etter denne datoen, oppbevares i et
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rom ved siden av Sentralarkivet. Pasienter som har vært innlagt ved
Lungeavdelingen etter 1. januar 1997 har sin journal i Sentralarkivet.
Arkivet til Lungepoliklinikken er i gamle Lungebygget hvor
Lungepoliklinikken holder til.

Psykiatrisk klinikk
Psykiatrisk klinikk ved Haukeland sykehus ble opprettet 1967. Psykiatrisk
sykehustilbud har imidlertid en historie som går mye lenger tilbake. Her
følger en kort oversikt.
Ledelse:

Finn Rud 1967I 1862 ble Dr. Rosenbergs asyl i Øvregaten
autorisert. Der var det plass til vel 50 kvinner. I Johs. Dale 1972-1978
Tollak B. Sirnes 1972
1865 åpnet doktor D. G. Martens Møllendal
Giacomo d’Elia 1979-1980
Hagbart Lunde 1981-1982/83
sinnsykeasyl i Møllendalsveien. Sykehuset
Stein Bastiansen 1982/83-1987
hadde 90 pasienter i 1920 og i 1945 og bar
Jon Geir Høyersten 1987-1988
lenge hans navn. Sykehuset kalt Mentalen ble
Henrik Rogge 1988
erstattet av ”Bergen Bys Sindsygeasyl paa
Per M. Isaksen1988-1991
Atle Roness 1991-1996
Neevengaarden” i 1891. Dette hadde da 178
Tor Jacob Moe 1997-2000
plasser. Antallet pasienter hadde i 1894 økt til
224 pasienter og i 1908 ble sykehuset
ytterligere utvidet og autorisert for 322 pasienter. Samtidig ble de 50
kvinnelige pasientene på Dr. Rosenbergs asyl i Øvregaten overført til
Neevengaarden. I 1978 ble Neevengaarden sykehus omdøpt til Sandviken
sykehus.

Rosenbergs sinnsykeasyl på Sydneshagen hadde skiftet navn til Fastings
Minde og fra omkring 1930: var det en gradvis reduksjon i antall pasienter
her. I 1959 ble Fastings Minde nedlagt.

Arkiv:
Jeg har ikke registrert arkivmaterialet ved Psykiatrisk klinikk.
Nagels rapport fra 1978 forteller at avdelingen da bare hadde arkivmateriale
fra etter 1967. Professor Rud tok med seg arkivet da han sluttet i 1967.
Vitenskapelig materiale/korrespondanse fantes hos den enkelte forsker.
Arkivet på Neevengaarden ble i 1977 oppbevart i 4-skuffers arkivskap på
professorenss forkontor. Det inneholdt administrative saker og
korrespondanse etter 1967, bl.a. om tiltredelser/tilsettinger av professorer.
(Nagels rapport vedlegg 168-172)
Neevengaarden var kommunal fram til og med 1971. Fra 1972 eies og drives
sykehuset av Hordaland fylkeskommune (i hvert fall fram til 1994).
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Arkivmateriale skal derfor være på Byarkivet eller på Fylkesarkivet dersom
det ikke fortsatt er på Sandviken Sykehus.
Psykiatrisk klinikk er tilknyttet en egen kontrollkommisjon i medhold av Lov
om Psykiatrisk Helsevern (Lov om psykisk helsevern 1961). Formenn i denne
er: 1982: lagdommer Endresen, 1983: Lagdommer Alf Bruland, 1984: byfogd
Erik A. Foss. Kanskje man kan finne arkivmateriale om psykiatrisk klinikk i
byfogdens og lagdommerens arkiv.

BUP - Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) (fem stk.) var en del av
Haukeland sykehus fram til 01.01.2002. Disse er nå administrativt underlagt
Distriktspsykiatrisk senter (DPS). De har sine egne arkiver. BUP Sentrum ble
skilt ut fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland sykehus
(BUPA) i 1997 (se denne avdelingen).
De fem poliklinikkene er:
•

•

•
•
•

BUP poliklinikk Fana: betjener bydelene Fana og Ytrebygda og
kommunene Os, Fusa, Samnanger og Austevoll. Avdelingen startet opp i
1998 og hadde offisiell åpning i januar 1999.
BUP poliklinikk Sentrum: het tidligere BUP Haukeland og betjener
bydelene Sandviken, Sentrum, Landås og Løvstakken. Avdelingen flyttet
fra Haukeland sykehus til C. Sundts gate 57 i 1999 og byttet da navn til
BUP-Sentrum.
BUP poliklinikk Fjell: betjener Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner.
BUP poliklinikk Åsane: betjener Åsane, Arna og Osterøy
BUP poliklinikk Nordhordland: startet opp 1. januar 1999 og betjener 6
kommuner i Nordhordland.

Jeg har ikke registrert arkivmateriale til disse poliklinikkene.

Andre psykiatriske avdelinger
•

•

Fjell Voksenpsykiatriske poliklinikk var egen avdeling under Haukeland
Sykehus siden 1. januar 1995. I 2000 ble Fjell dagavdeling skilt ut som egen
avdeling.
Solheimsviken psykiatriske senter ble opprettet 1. januar 1999.
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Kjevekirurgisk avdeling
Opprettet en gang mellom 1949 og 1957 og het
tidligere Dentalklinikken. I 1974 ble
Dentalklinikkens virksomhet koordinert med
Institutt for oral kirurgi ved Det
odontologiske fakultet. Avdelingen skiftet da
navn til kjevekirurgisk avdeling.

Ledelse:
Hilmar Myrhaug 1957 (evt. før)-1974
Ole Gilhuus-Moe 1974-1995
Knut Tornes 1989, 1996-1997
Sølve Hellem 1998-2000

Plastikkirurgisk avdeling (med brannskadepost)
Avdelingen ble opprettet i 1967 og
het da Avdeling for plastisk og
rekonstruktiv kirurgi. Den holdt i
begynnelsen til på Betanien.
Brannskadeavsnittet ble opprettet i
1984 etter at avdelingen hadde flyttet
inn i Sentralblokken.

Ledelse:
Halfdan Schjelderup 1972 (evt. før) –1981
Gunnar E. Johnson 1981-1985, 1989-1993
Børje Sundell 1983-1984
Frank Åbyholm 1985-1990
Hallvard Vindenes 1993-2000

Blodbanken
Opprettet mellom 1949 og 1957. Det har vært
et samarbeid mellom Blodbanken og Røde
Kors Blodgiversentral som foretok
registrering og innkalling av blodgivere samt
kontroll av nye givere.

Ledelse:
Knut Halvorsen 1972(evt før)-1991
Øystein Flesland 1992-1993
Martina Moter 1994-1995
Tor Hervig 1996-2000

Akuttmottak
Akuttmottaket ble opprettet ved innflytting i Sentralblokken i 1983, men
bygger på den gamle mottakelsesavdelingen i Gamle Hovedbygning, styrt av
Kirurgisk avdeling, og på mottakelsesavsnittet
Ledelse:
til Med. B. Avdelingen er også
Paul F. Forstrønen 1983-2000
kommunikasjonsknutepunkt for ekstern
ambulanse- og legevaktberedskap sammen med Legevaktsentralen.

Anestesi- og intensivavdelingen
Avdelingen ble opprettet en gang
mellom 1953 og 1957 og het da Avdeling
for anestesiologi. Den første anestesilege
ved haukeland sykehus ble ansatt i 1953

Ledelse:
Lorents Andersen 1953Signe Gullestad ca 1972-1973, 1983-1987
Lorents Gran 1973-1983
Per Lilleaasen 1987-1988
Terje Thorsen 1988-1991
Stein Børge Husebø 1991-1995
Mai Elin Koller 1993
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Henning Onarheim 1995-1996
Olav F. M. Sellevold 1997-1998
Olav Hevrøy 1999-2000

på kirurgisk avdeling. I 1955 ble den første recovery-avdeling åpnet (også den
første i Norge) og i 1975 åpnet Intensiv-medisinsk avdeling.
På Bergen Byarkiv finnes korrespondanse 1953-1969, tre pakker på til
sammen 0,3 hm.

Sentraloperasjonsavdelingen/Sterilsentralen
Sentraloperasjonsavdelingen ble tatt i bruk ved
innflyttingen i Sentralblokken i 1983. Den erstattet
da operasjonsavdelingen i Gamle hovedbygning. I
1993 ble Sterilsentralen lagt under
sentraloperasjonsavdelingens ledelse.

Ledelse:
Reidun M. Olsen 1983-1996
Reidun Vindheim 1986-1999
Kate Elin Solvi 2000

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB)
LKB startet opp i kjelleren ved Kvinneklinikken i 1950 under navnet
Biokjemisk laboratorium. Senere fikk avdelingen lokaler ved siden av
Olavssalen i Gamle Hovedbygning og fra 1962 ble lokalene utvidet med et
tilbygg til hovedbygningen over Røntgenavdelingen, samt lokaler i kjelleren.
Avdelingen byttet samtidig navn til
Ledelse:
Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB). I
Karl Fredrik Støa 1950-1956
mellomtiden hadde den også hatt navnet
Karl Closs 1956-1974
Mikael Farstad1974-1988
Biokjemisk sentrallaboratorium. Kirurgisk
Rune Ulvik1988-2000
laboratorium slått sammen med LKB i
Sverre Sandberg1991-1992
1975 og i 1983 flyttet LKB inn i
Berit Wangelsten Hatlevik1992-1993, 1995
Sentralblokken.

Arkiv:
Jeg har ikke besøkt LKB.
Se Nagels rapport (1978)

Hormonlaboratoriet/Laboratorium for biokjemisk endokrinologi
LBE
Hormonlaboratoriet ble opprettet i 1954 og
holdt i begynnelsen til i Kvinneklinikkens
bygning. I 1976 ble laboratoriet en
avdeling ved Haukeland sykehus.

Ledelse:
Karl Fr. Støa 1976-1980
Ole L. Myking 1981-1983, 1998
Asbjørn Aakvaag 1983-1997
Ernst Lien 1999-2000
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Flere navn har vært brukt om laboratoriet siden det ble opprettet. Det har
vært Hormonlaboratoriet eller Laboratorium for biokjemisk endokrinologi LBE eller
en kombinasjon av begge navnene.

Arkiv:
Nagels rapport (1978) inneholder melding fra professor Karl. Fr. Støa om hans
forskningsarkiv (vedlegg 152). Se også rapportens hoveddel.

Avdeling Laksevåg
Inntil 30. april 1996 var Laksevåg sykehus eiet av Laksevåg Sanitetsforening,
drevet med midler fra Hordaland Fylkeskommune. Fra 1. mai ble Laksevåg
sykehus lagt inn under Haukeland sykehus som en egen avdeling, organisert
i Kirurgisk/onkologisk blokk. Sykehusbygget eies fortsatt av Laksevåg
Sanitetsforening.
Jeg har ikke registrert noe arkivmateriale om avdelingen.

Sosionomavdelingen
Sosionomavdelingen ble opprettet i 1950 og
het da Sosialkuratoravdelingen. Den har vært
lokalisert i den gamle overlegeboligen ved
Kvinneklinikken.
Jeg har ikke registrert arkivmateriale til
Sosionomavdelingen.

Ledelse:
Sigmund Hansen 1973-1976
Vigdis Reigstad 1977
Annlaug Mangersnes 1978-1982
Marit Strøm 1983
Reidun Hafstad 1984-1987
Rannveig Wagtskjold 1987-1996
Anne Anderson 1997
Birgit Hansen 1998-1999
Ingrid Rolland Johnstad 1999
Anne Bødtker Henriksen 2000

Rehabiliteringsavdelingen
Rehabiliteringsavdelingen het tidligere
Rehabiliteringsavdeling for eldre. Den ble opprettet i
1986, nedlagt i 1992 og gjenopprettet i 1996.

Ledelse:
Paal Nygaard 1986-1991
Jogeir Eikeland 1988-1989
Bernt Dahl 1996-2000

Sykehusapoteket
Driften av Haukeland sykehusapotek startet opp 22. august 1983 i uferdige
lokaler.
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Forløperen for apoteket var avdelingen Farmasøytiske tjenester, en
konsulenttjeneste for å formidle farmasøytisk fagkunnskap.
Haukeland sykehusapotek har på 1990-tallet
Ledelse:
hatt flere virksomhetsområder. Den største
Kari Horvei 1983-1993
delen har vært Legemiddelavdelingen som har
Øystein Torgauten 1994
hatt ansvar for produksjon, innkjøp og salg av
Anne Marie Sommersten 1995
legemidler til Haukeland sykehus og publikum, Svein Haavik 1996Svein Horvik 2000
fra 1997 også til Avdeling Laksevåg og
Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass.
Apoteket har også drevet farmasøytisk rådgivningstjeneste som dreier seg om
kvalitetssikring av legemiddelforsyning, -håndtering og bruk i den offentlige
helsetjenesten i Hordaland. Fram til 1997 drev apoteket serviceproduksjon av
salver og stikkpiller som en landsfunksjon i regi av statens helsetilsyn. Fra
1994 har apoteket drevet et regionalt legemiddelinformasjonssenter i
Helseregion 3 (Relis III). Senteret arbeider med produsentuavhengig
legemiddelinformasjon til leger og farmasøyter.
I 2000 ble apoteket en fylkeskommunal særbedrift som omfatter
driftsenhetene Apoteket og Farmasøytisk Rådgivningstjeneste i Hordaland.
Fra 1. januar 2002 er Sykehusapoteket en del av Helse Bergen HF.

Arkiv:
Apoteket har et arkivrom i kjelleren i rom 0006, ved siden av arkivrommet til
Teknisk avdeling (0004). Det er åpent i mellom disse to rommene. I apotekets
magasin er det ca. 100 hyllemeter med arkivmateriale. Dette materialet er ikke
blitt vist meg og derfor ikke registrert, bare observert fra arkivrommet til
Teknisk avdeling. Det meste av materialet står i reoler, noe i kasser på gulvet.
Muligens har apoteket også andre arkivrom.
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Arkivliste
Arkivlista er en utskrift (rapport) fra databasen.
Utskriften er ordnet slik at alle arkivseriene som er registrert på en og samme
arkivskaper følger etter hverandre.
Nedenfor følger en forklaring på de forskjellige feltene som er registrert. Ikke
alle feltene er fylt ut for alle arkivseriene

Arkivskaper: Navnet til arkivskaperen/avdelingen
Navnet på arkivserien: f.eks. korrespondanse, sykejournal
år

hvilke årstall serien dekker

omfang antall bokser, bind, o.l.

innhold

Stikkord om hva serien inneholder

plassering

I hvilken bygning arkivet er plassert

ordning

Hvordan arkivet er ordnet, hva slags orden

fysisk stand Hva slags fysisk stand arkivet er i
Avdelingsleder eller den personen jeg snakket med
merknad

rom I hvilket rom arkivet er plassert
kontaktperson Arkivsjef,

Spesielle anmerkninger ved arkivet /serien
problemstilling til materialet

problemstillin aktuell

Forklaring til plassering av arkivmaterialet på loftet på Gamle
administrasjonsbygning:
En del av arkivmaterialet på loftet på Gamle administrasjonsbygning var
plassert i kroker på gulvet. Arkivserier som stod der er merket med Krok A,
Krok B osv. Her er en skjematisk tegning av rommet og krokene:
Krok B

Krok A

Krok C
Inngang/Trapp
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Arkivskapere og serier Haukeland Sykehus
Arkitektfirma Krohn & Hartvig Rasmussen

Arkitektfirma Krohn & Hartvig Rasmussen
Diverse arkivmateriale
år

1968-1976

omfang tegningsruller, arkivbokser,
kasser på tilsammen ca. 2 m2

innhold

Betongtegninger. Tegninger av murvegger, ståldetaljer og skillevegger.
Grunnlagtegninger for fortsatt prosjektering. Diverse skriv, tegninger, korrespondanse,
møtereferater, beskrivelser. Kopier av tegninger fra 1920. Gjelder flere bygg på

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Noe orden. I kasser på gulvet.

rom

Loftet/ krok A

fysisk stand Stort sett bra.

kontaktperson

merknad

problemstillin

Skal flyttes til Teknisk avdeling. Mange
tegninger er stemplet "Arkitektkontor
Bergen. Utgår"

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland sykehus
Bestilling av prøver.
år

ca. 1992-2002

omfang ca. 140 hm

innhold

Skjema utfyllt og innsendt av lege som ønsker visse prøver utført vedr. pasient.

plassering

Armauer Hansens Hus

rom

Fjernarkiv i kjeller

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsleder Elling
Ulvestad

merknad

problemstillin

Blir muligens flyttet til fjernarkiv i
Møllendalsbakken. Kasseres etter 10 år.
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Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland sykehus

Journalkort tuberkulose
år

ca 1964-1996

omfang

innhold

Kort på hver person, er nå registrert elektronisk.

plassering

Armauer Hansens Hus

rom

Tuberkuloselaben.

ordning
fysisk stand

kontaktperson Avdelingsleder Elling
Ulvestad

merknad

problemstillin

Personalarkiv
år

omfang

innhold

Avdelingsoverlegen har personalarkiv for legene, sjefsbioingeniøren for
bioingeniørene, kontorleder for kontorpersonalet. Det er lite personalmateriale som
oppbevares ved avdelingen, de henviser til Personalavdelingen.

plassering

Armauer Hansens Hus

rom

kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Avdelingsleder Elling
Ulvestad

merknad

problemstillin

Saksarkiv/korrespondanse
år

ukjent, trolig stort sett de siste år

omfang

innhold

Det som finnes oppbevares på den enkeltes kontor så lenge den enkelte finner det
hensiktsmessig.

plassering

Armauer Hansens Hus

rom

kontor

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Avdelingsleder Elling
Ulvestad
Kasseres etter behov.

problemstillin
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Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus

Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus
Bilder
år

1912-2002

omfang

innhold

Bilder fra avdelingen, av doktorander, av ledere ved avdelingen. Gamle trykk av store
menn innen medisinsk forskning.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin

Celleprøver
år

1961-2002

omfang

innhold

Forskjellige typer celleprøver i snitt på glassplater.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin

Doktoravhandlinger
år

1912-2002

innhold

Doktoravhandlinger fra avdelingen.

plassering

Sentralblokken

omfang
rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin
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Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus

Filmer, lysbilder
år

omfang

innhold

Filmer og lysbilder av virksomheten ved sykehuset.

plassering

Sentralblokken

rom

Avd. for patologi, Gades institutt

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum
Hos Ole Didrik Lærum

problemstillin

Gjenstander
år

1912-2002

omfang

innhold

Gjenstander samlet i forbindelse med en medisinsk utstilling på sykehuset.

plassering

Sentralblokken

rom

Arkivrom i tunnel.

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum
Delvis registrert.

problemstillin

Kartotek/register over rettslige undersøkelser.
år

1912-2002

omfang

innhold

Forskjellige typer vevsprøver (biologisk materiale) preparert for

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum, Inge

merknad

problemstillin
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Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus

Korrespondanse
år

1912-?

omfang

innhold

Korrespondanse fra noen av instituttets første tiår.

plassering

Sentralblokken

rom

Avd. for patologi, Gades institutt
(AMH-bygg. kj)

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum, Inge

merknad

problemstillin

Margit og Magnus Haalands arkiv
år
innhold
faglige

ca 1900-1935

omfang 1 arkivskap + 1 skap

Protokoller, korrespondanse, bilder, filmer, tegninger m.m. fra Magnus Haalands
virksomhet og fra konen Margit Haalands virksomhet, samt noe privat materiale.
Fargetegninger av objekter sett i mikroskop.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad
Magnus Haaland var den første bestyrer av
Margit og Magnus
Gades institutt, fra 1912-1935.

problemstillin
Haalands liv og
virksomhet. Historien om
norsk eksperimentell
kreftforskning.
Vitenskapshistorie i de

Obduksjonsprotokoller
år

1876-2002

innhold

Beskrivelse fra obduksjoner.

plassering

Sentralblokken

omfang
rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand god
merknad
De eldste fra Bergens kommunale sykehus
slags sykdommer
på Engen.

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum
problemstillin

Hva

hadde folk tidligere? Hva
døde folk av?
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Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus

Privatarkiv Klaus Hansen
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin

Registre over biologisk materiale
år

ca 1930-2002

omfang

innhold

Registre over både vevsprøver og celleprøver (fra 1961). Registre etter pasienter,
sykdomstyper, sykdomskoder, sykdomsklassifisering.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum
Manuelle registre fra til 1980.
Elektroniske registre fra 1980.

problemstillin

Rettsmedisinsk seksjon: Arkivmateriale vedr. Rettslig likskue.
år

1912-2002

omfang

innhold

Rettslige undersøkelser, obduksjonsrapporter. Obduksjonsrapportene er stort sett
ganske lik de vanlige obduksjonsrapportene, men vesentlig i arbeidet med
obduksjonene er å avsløre straffbare handlinger.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum, Inge
Kopi på mikrofilm av materialet fram til problemstillin
1974 oppbevares på Statsarkivet i Bergen.

66

Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus

Rettsmedisinsk vevsmateriale
år

ca 1948-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin

Utstilling om Magnus Haaland
år

omfang

innhold

Bilder, publikasjoner, gjenstander, omtale av Magnus Haaland

plassering

Sentralblokken

rom

Avd. for patologi, Gades institutt,
Haalandssalen

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum

merknad

problemstillin

Vevsprøver
år

ca 1930-2002

omfang ca 1,8 mill. vevsblokker, ca 2,3
mill. snitt på glassplater

innhold

Forskjellige typer vevsprøver (biologisk materiale) preparert for
laboratorieundersøkelser. Både i blokker (med parafinvoks) og snitt på glassplater.

plassering

Sentralblokken

rom

Avdeling for patologi, Gades

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum
Med registre

problemstillin

Hva slags sykdommer
hadde folk tidligere? Hava
døde folk av?

67

Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus, Ole Didrik

Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland sykehus, Ole
Didrik
Lærum
Arkiv etter Konrad Birkhaug
år

ca. 1920-1980

omfang

innhold
plassering

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Ole Didrik Lærum
Hos Ole Didrik Lærum privat. Dateringen problemstillin
er usikker (registrantens antakelse).

Korrespondanse mellom F.G. Gade og Herman Gade
år

ca 1890-1933

omfang

innhold
plassering

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Ole Didrik Lærum
Hos Ole Didrik Lærum privat. Dateringen problemstillin
er usikker (registrantens antakelse).

Avdeling for Patologi, Gades institutt, Rettsmedisinsk enhet
Rettslige forundersøkelser, rettslige undersøkelser
år

1912-1974

innhold

beskrivelser og bilder av obduksjoner

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 17 filmer
rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Inge Morild (Gades),
Yngve Nedrebø (SAB)

merknad

problemstillin

68

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus
Administrativt arkiv
år

1985-2002

innhold

Inngående og utgående korrespondanse.

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

omfang 1 arkivskap
rom

Sekretærkontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Autismeteamet, diverse saker
år

fram til 1999

omfang 7 bokser

innhold

Rapportbøker, avlastning, fylkeslegen, økonomi m.m.

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

1082

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pakker merket skolepapirer Fanastøl
år

fram til 1973

innhold

Ukjent.

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

omfang 2 pakker
rom

1070

ordning
fysisk stand

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

69

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus

Pasientjournaler for Autismeteamet
år

ukjent

omfang

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

innhold
plassering

1082

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for pasienter ved Fanastøl
år

fram til 1.7.2000

innhold

Pasienter i alderen ca 12-18 år

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

ordning

En eller fl. bokser pr. pers.

omfang 47 bokser = 11 hm
rom

1082, 1070

fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for pasienter ved Midtunheimen
år

fra til 1999

omfang 20 bokser = 2 hm

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

ordning

En eller fl. bokser pr. pers.

innhold
1082

fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for ungdomsposten
år

ukjent

innhold

Gamle journaler

plassering

Gamle medisin B

omfang 0,5 hm
rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

70

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus

Pasientjournaler som er i bruk p.d.
år

dagens

omfang 2 hm

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

innhold
plassering

Ekspedisjonen

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pasientjournaler vedr. tilsyn til barn som er innlagt ved andre
år

ca 1985-2002

omfang 1 hm

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

innhold
plassering

1082

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

år

omfang 1 hm

innhold

Eldre journaler.

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

1069

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, barn 0-18 år
år

ca 1984-2002

omfang 26 hm

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

ordning

Etter dag, måned, år

innhold
1082

fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

71

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus

Pasientjournaler, pasienter eldre enn 18 år
år

1950-åra - 2002

omfang 41 hm

innhold

Pasientjournaler for poliklinikk og sengepost. Også tilbake til tiden før BUPA ble
opprettet, mens virksomheten ble drevet på Barneklinikken.

plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

ordning

etter dag, måned, år

rom

1069

fysisk stand god

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Psykolograpporter
år

omfang 2 arkivskap

innhold
plassering

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

rom

1069

ordning
fysisk stand

kontaktperson Anne Cathrine Nygård

merknad

problemstillin

Barneklinikken, Haukeland sykehus
Pasientjournaler for pasienter født 1950-1980
år

omfang ca. 36 hm

innhold
plassering

Sentralarkivets fjernarkiv i

ordning

etter f.dag, måned, år

fysisk stand
merknad

rom

Fjernarkiv

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes
Noen journaler er mikrofilmet.

problemstillin

72

Barneklinikken, Haukeland sykehus

Pasientjournaler for pasienter født 1980-1983
år

omfang

innhold

Er mikrofilmet. Originalen er destruert.

plassering

Barneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for pasienter født 1983-2000
år

omfang 126 hm

innhold
plassering

Barneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

To arkivrom i kjelleren

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, B-journaler
år

omfang

innhold

Journaler som er delt pga. tykkelsen på journalen. Den eldste (mest uaktuelle) delen av
journalen er skilt ut til en B-journal.

plassering

Barneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

To arkivrom i kjelleren

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

73

Barneklinikken, Haukeland sykehus

Pasientjournaler, mors
år

omfang

innhold
plassering

Barneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

To arkivrom i kjelleren

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, nærarkiv
år

2000-2002

omfang

innhold

Dagligarkiv med journaler til pasienter som har vært innlagt eller til poliklinisk
behandling i perioden 2000-2002.

plassering

Barneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

Nærarkiv

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, sperrete
år

1999-2002

omfang ca 100 journaler

innhold

Journaler som er spesielt avlåst pga. overgrepssaker, politisaker eller at foreldrene
ønsker journalen

plassering

Barneklinikken

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

74

Barneklinikken, Haukeland sykehus

Registerkort
år

fram til begynnelsen av 1980-årene

omfang arkivskap

innhold

Registerkort over pasienter

plassering

Barneklinikken

ordning

etter oppholdsår, alfabetisk innad i hvert år

rom

fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Robert
Bjerknes

merknad

problemstillin

Bergen folkeregister
Folketelling 1912, 1917, 1922
år
innhold
på

1912, 1917, 1922

omfang dokumenter, tils. Ca. 2 cm

pasienter/beboere ved sykehuset en bestemt dato: navn, fødselsdato, fødested, bosted
en tidl. dato, erhverv/livsstilling, sivilstand, når innflyttet til Bergen

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

nye 3. Mag.

ordning

1912: alfabetisk på Haukeland sykehus, 1917: på gnr. 14 bnr. 1 i Årstad, 1922:
Haukelandsveien 17 i Årstad

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Sykehusets adresse er Haukelandsveien
17, gnr. 14, bnr 1

hvem bodde på sykehuset

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Anestesiavdelingen
Korrespondanse
år

1953-1968

omfang 3 pk

innhold

Diverse inn-/utgående korrespondanse for anestesiavdelingen samt vedr. Nordisk
anestesiologisk forening.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

75

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Badet

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Badet
Badebøker
år

1842-1873

omfang 6 bd

innhold

Opplysninger om navn på den badende, dato, om karbad/dampbad. I begynnelsen på
første protokoll er avskrifter av "Om Badeindretningen", "Om Badegjæsterne",
"Almindelige Bestemmelser", "Instruks for Opvarterne".

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand Stort sett god, noe utflytende
blekk/vannsøl på enkelte sider. Gotisk.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1842, 1853, etter 1873

Hvem benyttet badet?.
Hvor ofte? Ble badet et
møtested? Møtte man de
samme personene igjen og
igjen? Var det pasienter
ved sykehuset som brukte
badet eller befolkningen

Regnskapsbok for badet
år

1876

omfang 1 bd

innhold

Oppgaver over solgte billetter av forskjellige slag.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune for og etter 1876.

76

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Bedriftslegen

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Bedriftslegen
Alfabetisk førte helsekort for gamle sykepleiere
år

ukjent årstall

omfang 1 pk

innhold

Opplysninger om navn, f.dato, adresse, slektens helsetilstand, tidligere sykdom,
undersøkelses- og prøveresultater, vaksiner, pirquet, røntgen, senere undersøkelser

m.m.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
De fleste registerkortene er skrevet i
perioden 1929-1945.

problemstillin

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Byggerådet
Brevjournal
år

1965-1968

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk etter avsender.

omfang 1 bd
rom

fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1965 og etter 1968.

Byggerådets utbetalingsbok for regninger
år

1961-1964

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1961 og etter 1964

77

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Byggerådet

Diverse regninger
år

1966-1967

omfang 1 pk

innhold

Regninger vedr. utbyggingen av Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse vedr. Utbyggingen av Haukeland sykehus
år

1954-1971

omfang 15 pk

innhold

Bl.a. tegninger, utstyrberegninger, skriv vedr. Arkitektkonkurranse, jurybemerkninger,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Hva ble vektlagt ved
avgjørelsen av vinner av
arkitektkonkurransen?

Kontrakter vedr. Utbygging av Haukeland sykehus
år

1959-1966

omfang 18 pk

innhold

Kontrakter, byggebeskrivelser, tegninger, anbud og romprogram vedr. utbygging av
forskjellige deler av Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Mapper

rom

fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

78

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Byggerådet

Korrespondanse
år

1956-1968

omfang 3 pk

innhold

Bl.a. vedr. nordisk arkitektkonkurranse utlyst i forbindelse med utbygging av
sykehuset, byggerådets korrespondanse med statens bygg- og eindomsdirektorat,
bygging av personalboliger, nybygg og utbedringer av avdelinger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Utbygging av diverse avdelinger
år

1952-1971

omfang 11 pk

innhold

Diverse vedrørende utbygging av Sentralblokken, Kirurgisk avdeling, Psykiatrisk
klinikk, Røntgenavdelingen, Sentralkjøkkenet, Øyeavdelingen, Øre-nese-halsavdelingen, Kvinneklinikkens underetasje.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Vedr. Arkitektkonkurranse og diverse innstillinger om utbyggingen av
Haukeland sykehus
år

1956-1971

omfang 9 pk

innhold

Bl.a. juryvurderinger, innstillinger og romprogram, tegninger av sykerpleieboliger,
funksjonsanalyser, vedr. bygging av MFH-bygget, Psykiatrisk klinikk.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Hva ble vektlagt ved
avgjørelsen av vinner av
arkitektkonkurransen?

79

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren
Ansvarssaker
år

1967

omfang 1 pk

innhold

Erstatningssaker mellom klagere og Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Avskrift av forhandlinger med staten
år

1957

omfang 1 pk

innhold

Avskrift av referat og diverse vedr. overføringen av Kvinneklinikken fra staten til
Interessentskapet Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Brevjournaler
år

1938-1968

omfang 32 bd

innhold

Journaler over innkomne skriv til sykehusdirektøren.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1938, mai-aug. 1949 og 19691971.

80

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Brevkopier
år

1969-1971

omfang 13 pk

innhold

Kopier av utgående skriv fra sykehusdirektøren.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter dato.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

år

1963-1971

omfang 18 pk

innhold

Kopier av utgående brev fra styret i I/S Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter nummer.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle årene i perioden.

Budsjettsaker
år

1957-1976

omfang 14 pk

innhold

Div. budsjettforslag for Haukeland sykehus (de enkelte avd.), Bergen legevakt og
Sandviken sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dagsorden og referat fra styremøter
år

1957-1970

omfang 14 pk

innhold

Direktørens eksemplar av dagsorden og referat fra møter i styret for Interessentskapet
Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

81

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Dagsorden/saksregister for saker avgjort i styrets arbeidsutvalg
år

1956-1964

omfang 5 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1964.

Dagsrapporter
år

1969-1971

omfang 6 pk

innhold

Dagsrapporter fra garantikontoret vedr. pasientbelegg og liggedager.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Lakune før 1969.

problemstillin

år

1945-1971

omfang 7 pk

innhold

Bl.a. rundskriv, årsberetninger fra avdelinger, registerkort, begrunnelser for nye
stillinger i forbindelse med budsjett, referat fra Det Akademiske Kollegium.

plassering

Bergen Byarkiv

Diverse

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse korrespondanse
år

1956-1970

omfang 9 pk

innhold

Bl.a.: Diverse korrepondanse til styret for sykehuset, med sosialdepartementet, med
helsedirektoratet, vedr. honorarmøter, vedr. legeboliger i Arnoldus Reimersgt., vedr.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

82

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Diverse pakkesaker
år

1924-1971

omfang 38 pk

innhold

Bl.a.: om Gades institutt, rundskriv fra dept/kommune, offentlig kunngj. av ledige
stillinger, overgang fra kommunalt sykehus til universitetsklinikk, korresp. med
pensjonskassen, oppslag og interne rundskriv, stillingsoversikter, personalskriv,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Med bilder fra Nevrologisk avd. og
problemstillin
Røntgenavd. (boks 1). Bygningstegninger
og plantegninger

Diverse protokoller
år

1963-1964

omfang 1 bd + 1 boks

innhold

Protokoll for ankomne rekommanderte sendinger til direktøren. Boks: Budsjett 1966 for
I/S Haukeland sykehus, vedr. regnskap 1963 /budsjett 1965 for Sandviken sykehus,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Forfallsbøker
år

1969-1971

omfang 3 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1969.

83

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Fortegnelse over leger og tannleger ansatt ved Haukeland sykehus
år

1956-1958

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om legens navn, hvilken avd. vedk. er ansatt på og for hvilken periode.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Forvaltning
år

1899-1971

omfang 11 pk

innhold

Statutter for sykehusets legater, leiligheter til disp. for leger og sykepleiere, kontrakter,
festekontrakter og boligutredninger, diverse vedr. sykepleieskolens regskap samt

referat.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Fotografier
år
innhold
fotografier

ukjent år

omfang 2 pk

10 stk fotografier fra Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus og 4 stk
fra H.M. Kong Haakons besøk ved Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Foto av bl.a. Camilla Struve, Charlotte
Munck og andre sykepleiersker.

84

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Innstillinger fra tillitsmannsutvalget/ansettelsesrådet for Haukeland
år

1946-1970

omfang 6 pk

innhold

Noen av Tillitsmannsutvalgets innstillinger i forbindelse med ansettelser stort sett fra
1955, Oppgaver over tillitsvalgte 1957, innkalling til årsmøte 1957, referat fra

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Tillitsmannsutvalgets
innflytelse ved ansettelser.

Instrukser
år

1922-1968

omfang 2 pk

innhold

Diverse vedr. sykehusets organisasjon og administrasjon, diverse instrukser.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Journalførte skriv/ henlagte saker
år

1959-1966

omfang 39 pk

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Etter journalnummer

innhold

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1959, 1960, 1965 og etter

85

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Kopi av dagsorden og referat fra møter ibyggerådet
år

1956-1968

omfang 5 pk

innhold

Referat fra møter i byggerådet samt planutvalgene for mikrobiologi, famakologi og
hygiene, vaskeri, maskinstasjon og kjøkken, deling av kirurgisk avdeling, provisorisk
øre-nese-halsavdeling og øyeavdeling.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Lakune før 1956.

problemstillin

år

1950-1967

omfang 110 bd

innhold

Kopier av utgående skriv fra sykehusdirektøren.

plassering

Bergen Byarkiv

Kopibøker

rom

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Dekker alle årene i perioden. Lakune etter problemstillin
30.11.1967.

Korrespondanse
år

1964-1970

omfang 11 pk

innhold
Korrespondanse fra sykehusdirektøren til forstanderinnen, stort sett vedr.
personalsaker.
plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter journalnummer

fysisk stand god
merknad

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Lakune før 1964. Serien hører muligens til problemstillin
i Forstanderinnens arkiv?

86

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Meldinger til lønnskontoret
år

1955-1967

omfang 11 bd

innhold

Meldinger til lønnskontoret om ansettelser, fratredelser, permisjoner, ferier o.l.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1955 og etter 1967.

Referat fra møter i sykepleierskolens styre
år

1962-1968

omfang 2 pk

innhold

Referat og korrespondanse i forbindelse med møter i sykepleierskolens styre.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Register til brevjournal
år

1949-1953

omfang 2 bd

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Alfabetisk

innhold

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Registeret til Ca 1-7 er bak i de enkelte
protokollene. Lakune 1950-1952 og etter
1953.

Register til kopibok
år

1950-1968

omfang 15 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1950 og etter 1968.

87

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Saker til ansettelsesrådet
år

1968

omfang 3 pk

innhold

Saker til ansettelsesrådet for underordnede leger og kontorpersonale, ansettelsesrådets
innstillinger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Saker vedrørende lønnsforhandlinger/forhandlingsutvalget
år

1950-1970

innhold

Bl.a. lønnsavtaler.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 5 pk
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Saksarkiv
år

1966-1971

omfang 8 pk

innhold

Emneordnet, med rundskriv. Se Byarkivets katalog.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter emne, avdelinger

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Søknader til diverse stillinger
år

1950-1968

omfang 21 pk

innhold

Søknader med attester til stillinger ved legevakten og ved Haukeland sykehus, til
ass.lege-stilligner, lege/tannlegestillinger samt diverse andre stillinger. Innstillinger fra

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

88

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Direktøren

Årsberetninger
år
innhold
samt

1906-1958

omfang 5 bd, 8 pk

Årsberetning fra Bergens sykehus, Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus
noen også for Legevakten og Sandviken sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

I Byarkivets håndboksamling 352.05 Be.
Lakune før 1906, 1946-1948, 1949/50,
1953-1956, etter 1958.

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Diverse
byggekomiteer
Kommisjonen for nytt sykehus
år

1834-1837

omfang 1 bd

innhold

Forhandlingsprotokoll for kommisjonen for nytt sykehus. Protokollen inneholder også
kopibok og brevjournal.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykehusplaner på 1830tallet.

Kopibok for byggekomiteen for sykehusets østre fløy
år

1928-1932

omfang 1 bd

innhold

Kopi av utgående skriv fra Byggekommiteen ved Sykehusetets østre fløy.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

89

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Diverse byggekomiteer

Kopibok for byggekommisjonen
år

1873-1876

omfang 1 bd

innhold

Kopi av utgående skriv fra Bygningskommisjonen ved Sygehuset, trolig vedr. bygging
av sinnsykeasyl.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand Noen sider med svært svak skrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Vedr. bygging av
sinnsykeasyl (?) på 1870tallet.

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Epidemisk/medisinsk avdeling B
Brevjournaler
år

1941-1954

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 3 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1941 og etter 1954

Diverse sykejournaler - epidemisk avd.
år

1912-1961

omfang 1 pk

innhold

Diverse sykejournaler for tyfus- og paratyfuspasienter 1912-1931. En pasient har iflg.
journalen ligget ved avd. i 9 år. Lister over paratyfoid-pasienter 1912-1961, muligens
laget i forb. med forskning senere.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Listene er skrevet på millimeterpapir og
rullet sammen.

90

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Innskrivingsprotokoll Medisinsk avd B
år
innhold
inndato.
plassering

1962

omfang 1 bd

Gjelder desember 1961. Kun åtte pasienter. Opplysninger om L.nr., navn, alder,
Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kun få pasienter er innført i denne
protokollen.

Innskrivingsprotokoller - Epidemisk avdeling
år

1912-1955

omfang 17 bd

innhold

Opplysninger om L.nr., navn, alder, stilling, fødested, bosted, for hvis regning innlagt,
diagnose, inn/utdato, helbredet el. ikke, merknad

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

hvem ble innlagt på
epidemisk avdeling.

Innskrivingsprotokoller - Medisinsk avdeling B
år

1955-1971

omfang 13 bd

innhold

Oppl. om j.nr., l.nr., navn, f.dato, yrke, fødested/bosted, for hvis regning, diagnose,
inn/ut, merknad

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Epidemisk avd. Ble omdannet til
medisinsk avd. B i 1955.Komplett serie

91

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Internasjonal sykdomsklassifiseringskatalog
år

1949

omfang 2 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand bra

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

katalog over internasjonal statistisk
klassifikasjon av sykdommer, skader og
dødsårsaker. Utgitt av World Health
organisation.

Operasjonsprotokoller
år

1912-1962

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om l.nr., navn, alder, innkom dato, operert dato, type operasjon, sykdom,
operatør.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Operasjonsprotokoller for pasienter fra
epidemisk avdeling/medisinsk avd. B.

Regnskapsbok
år

1950-57

omfang 1 bd

innhold

Oversikt over hva som er bestilt hos hvilke leverandører.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

En side pr. leverandør. Med register.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

92

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Sykejournaler - hoveddiagnosen Difteri
år

1934-1954

omfang 18 pk

innhold

Opplysn. om l.nr., navn, stilling, alder, fødested, for hvis regning, adr., inn-/utdato,
utskrevet i hvilken tilstand, liggedager, journal ført av, diagnose, sykehist., status
presens, senere tilstand, temp.-kurve, laboratorieresultat, ekg-resultat.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

Sykejournaler - hoveddiagnosen Epidemisk meningitt
år

1940-1954

omfang 2 pk

innhold

Opplysn. om l.nr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, sivilstand, inn-/utdato, liggedager,
journal ført av, diagnose, sykehist., sykdom i familien, status presens, senere tilstand,
temp.-kurve, laboratorieresultat, evt. obduksjonsrapport.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

Sykejournaler - hoveddiagnosen Erysipelas
år

1924-1954

innhold

Opplysn. om l.nr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, sivistand, inn-/utdato, liggedager,
journal ført av, diagnose, sykehist., sykdom i familien, status presens, senere tilstand,
temp.-kurve, laboratorieresultat.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

fysisk stand
merknad

omfang 4 pk

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Dekker alle år i perioden

problemstillin

93

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Sykejournaler - hoveddiagnosen Paratyphus
år

1912-1949

omfang 9 pk

innhold

Opplysn. om l.nr., navn, stilling, alder, fødested, for hvis regning, adr., inn-/utdato,
liggedager, journal ført av, diagnose, sykehist.sykdom i familien/nabolag, smittekilde,
status presens, senere tilstand, temp.-kurve, laboratorieresultat.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter journalnr.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

Sykejournaler - hoveddiagnosen Poliomyelitt
år
innhold
sykehist.,

1933-1954

omfang 13 pk

navn, adr., f.dato/-sted, yrke, inn-/utdato, liggedager, journal ført av, diagnose,
sykdom i familien/nabolag, smittekilde, status pres., senere tilstand, temp.-kurve,
laboratorieresultat, skriv vedr. senere behandl./arbeidsførhet, obduksjon.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 01.01.1939-31.01.1941.

Sykejournaler - hoveddiagnosen Scarlatina
år
innhold
/utdato,

1927-1954

omfang 27 pk

Opplysninger om l.nr., navn, stilling, alder, fødested, for hvis regning, adr., innutskrevet i hvilken tilstand, liggedager, journal ført av, diagnose, sykehistorie, status
presens, senere tilstand, temp.-kurve, røntgenbeskrivelse.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

94

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Sykejournaler - hoveddiagnosen Typhus
år

1912-1957

omfang 13 pk

innhold

Opplysn. om l.nr., navn, stilling, alder, fødested, for hvis regning, adr., inn-/utdato,
liggedager, journal ført av, diagnose, sykehist.sykdom i familien/nabolag, smittekilde,
status presens, senere tilstand, temp.-kurve, laboratorieresultat.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter journalnr.Samme årstall spredd på flere bokser.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

Sykejournaler -Mixt.Comp. Epidemisk avd.
år

1912-1954

omfang 219 pk

innhold

navn, adr., f.dato/-sted, yrke, sivilstand, inn-/utdato, liggedager, journal ført av,
diagnose, sykehist., sykdom i familien, status presens, senere tilstand, temp.-kurve,
laboratorieresultat, epikrise, erklæring ang. smittefare, evt. obduksjonsrapport.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter utskrivingsdato.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

Sykejournaler -Mixt.Comp. Medisinsk avd.
år

1955-1971

omfang 527 pk

innhold

Opplysn. om j.nr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, inn-/utdato, rekvirent, diagnose,
sykehistorie, sykdom i familien, status presens, senere tilstand, epikrise,
laboratorieresultater, evt. obduksjonsrapport, andre skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Journalene er arkivert etter journalnr.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden

95

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk

Sykejournaler, døde, epidemisk avdeling
år
innhold
av,

1927-1954

omfang 3 bokser

Opplysn. om l.nr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, inn-/utdato, liggedager, journal ført
diagnose, sykehist., sykdom i familien/nabolag, status presens, senere tilstand, temp.kurve, laboratorieresultat, obduksjonrapport.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Tilvekstnr. 2050/16

Utskrivingsprotokoller Epidemisk avdeling
år

1912-1955

omfang 15 bd

innhold

Opplysninger om l.nr., navn, alder, inn-/utdato, hvorledes utskriven, liggedager,
merknad (diagnose).

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle år i perioden.

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen
Ansettelsesrådet
år

1970-1975

omfang 4 pk

innhold

Saker til ansettelsesrådet for barnepleiersker og sykepleiere. Voteringer over søkere til

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

96

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Attester/attestkopier
år
innhold
stillinger

1968-1977

omfang 3 pk

Attester/attestkopier for pleiepersonale. Inneholder i tillegg noen søknader på
ved sykehuset.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk ordnet.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Barne- og hjelpepleiere sluttet i tjeneste - med attester
år

fram til 1972

omfang 1 pk

innhold

Personalpapirer på barne- og hjelpepleiere sluttet i tjeneste, med attester.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Blader fra avdelingspikeboken
år

1958-1968

innhold

Meldinger vedr. avdelingspiker.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1 pk
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Blader fra søsterboken (blåboken for sykepleiere)
år

1958-1970

omfang 3 pk

innhold

Meldinger vedr. pleiepersonale. Opplysninger om sykdom, friskmelding, giftermål og
navnebytte, ferieavvikling, bytte av avdeling, lønnsplassering, lønn under sykdom/

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter avdeling, kronologisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

97

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Brevjournaler
år

1951-1970

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 7 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1951 og etter 1970.

Diverse korrespondanse
år

1948-1969

omfang 5 pk

innhold

Diverse korrespondanse med sykepleierinstitusjoner, med Pensjonskassen, vedr.
laborantutdanning, med Norges Sykepleierforbund.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Journalførte skriv
år

1970-1971

omfang 1 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kun få skriv.

Kassabøker
år

1933-1950

omfang 3 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1950.

98

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Korrespondanse
år

1964-1971

omfang 17 pk

innhold

Saker vedr. ansettelser, permisjon, lønn. Søknader om jobb.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter måneder/dato. Alfabetisk etter avsender.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Krigsberedskapsliste over reservesøstre
år

1960-1970

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, kurser, stilling, arbeidssted,

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Meldinger til lønningskontoret
år

1953-1971

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Møteprotokoll fra oversøstermøter
år

1957-1961

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1957 og etter 1961.

99

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Navneendringsprotokoll
år

ukjent årstall

omfang 1 bd

innhold

Protokoll over navneendringer i forbindelse med giftermål.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Personalkort for hushjelp sluttet i tjeneste
år
innhold
sluttet,

1961-1966

omfang 1 pk

Kort på hver ansatt. Opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, når begynt, når
hvilken avdeling de arbeidet på.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Personalkort for piker sluttet i tjeneste
år
innhold
sluttet,

1947-1955

omfang 1 pk

Kort på hver ansatt. Opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, når begynt, når
hvilken avdeling de arbeidet på.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

100

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Personalpapirer over sykepleiere sluttet i tjeneste
år
innhold
opptak

ukjent år

omfang 29 pk

Personalmapper. Søknader, arbeidsattester, vitnemål, dåpsattest, søkadskjema for
til sykepleierskolen, legeattest, legitimasjonskort for matservering ved sykehuset med

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk ordnet.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Protokoll over sykefravær
år

1958-1967

omfang 7 bd

innhold

Gjelder pleiepersonalet. Opplysninger om navn, stilling, sykemeldt fra/til, innlagt
sykehus fra/til, perm fra/til, Navn på lege, medl. i trygdekasse, sykepenger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1958, 1966. Med en del løse

Register over avdelingspiker
år

1968-1971

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Register over sykepleiere
år

1970-1971

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

101

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forstanderinnen

Sykemeldingsprotokoll for avdelingspiker
år

1967

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om navn, stilling, sykemeldt fra/til, innlagt sykehus fra/til, perm fra/til,
Navn på lege, medl. i trygdekasse, diagnose.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykemeldingsprotokoll for sykepleiere, barne- og hjelpepleiere
år

1967-1971

omfang 3 bd

innhold

Opplysninger om navn, stilling, sykemeldt fra/til, innlagt sykehus fra/til, perm fra/til,
Navn på lege, medl. i trygdekasse, diagnose.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykepleiersøknader
år

diverse årstall

innhold

Attester, vitnemål

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet alfabetisk.

omfang 7 pk
rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Taushetserklæringer
år

1972-1973

omfang 1 pk

innhold

Taushetserklæringer undertegnet av personale ved sykehuset.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

102

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren
Anbud
år
innhold
og

1958-1972

omfang 12 pk

Anbud vedr. mat, frukt, mineralvann og arbeidsrekvisita. Abonnement på tidsskrifter
aviser. Kontoplan. Opptelling av vinduer (1968). Diverse anbud.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Bestillingsprotokoll for diverse anbudsvarer
år

1958-1970

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Bestillingsprotokoll for fellesanbud
år

1928-1950

omfang 1 bd

innhold

Bestillingsprotokoll for felles anbudsvarer for Bergen kommunale sykehus/Haukeland
sykehus, Neevengaarden sykehus, Lungegaarden sykehus, Arbeids- og pleiehjemmet

og
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

103

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Budsjettsaker
år

1958-1969

omfang 5 pk

innhold

Budsjettforslag for Haukeland sykehus og Sandviken sykehus, budsjettregnskap, divers
vedr. budsjettet.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse
år

1951-1964

omfang 3 pk

innhold

Diverse vedr. utbyggingen av Haukeland sykehus. Byggetegninger for Psykiatrisk
klinikk. Program for nordisk arkitektkonkurranse om utbygging av Haukeland

sykehus.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse pakkesaker
år

1946-1968

omfang 7 pk

innhold

Bl.a. diverse vedr. hovedrengjøring, standarisering av utstyr, telefonsentralen,
romoppgaver og renhold. Takstregulatirv for ambulansekjøring. Rundskriv fra

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

104

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Diverse vedrørende utbyggingen av Haukeland sykehus
år

1932-1970

omfang 36 pk

innhold

Bl.a. tegninger, tekniske beskrivelser, saker, anbud, situasjonsplan, inventarlister,
møbeltilbud vedr. Chr. Michelsens inst., høyspentanlegg, pumpestasjon,
høyvoltanlegg,
bygningsvedlikehold, maskinavd., vaskeri, sentralkjøkken, div. klinikker.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Ekstrabevilgninger
år

1939, 1951-1953

omfang 2 bd

innhold

Ekstrabevilgninger 1939, Kjøreregnskapsbok 1951-53.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Forvalterens brevjournal
år

1950-1964

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 6 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1950 og etter 1964.

Forvaltning
år

1947-1969

omfang 2 pk

innhold

Utgåtte poliser, eldre forsikringssaker før 1970.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

105

år
innhold

plassering

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren
1793-1870
omfang 2 bd
Grunnbok over grunn tilhørende Bergen kommunale sykehus 1793-1854:
Opplysninger om husets adresse, beboer, hvor mye betalt i leie og når betalt. Protokoll
over Bergen kommunale sykehus sine legater 1834-1870.
Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
problemstillin

Gjenstander
år

-

omfang 1 pk

innhold

Diverse stempler og nøkler fra Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Inventarprotokoller
år

1833-1957

omfang 12 bd

innhold

Inventarprot. for Bergen komm. sykehus, Haukeland sykehus, Barneklinikken,
Hudavdeling, Nevrologisk avdeling, Tuberkuloseavdeling (Olaviken sykehus). Med
opplysninger om type inventar, når innkjøpt, antall, verdi, beholdning ved årets

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1833.

Journal over fattigkassens syke
år

1812-1827

omfang 1 bd

innhold

Journal over pasienter innlagt for fattigkassens regning. Opplysninger om pasientens
navn, sogn, nr., sykdom, lege eller kirurg, innkommet dato, utskrevet/død dato.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

106

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Journal over inn- og utgående pasienter
år

1828-1833

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om pasientens navn, innleggelsesdato, hvem som betaler regningen,
pasientens stand/stilling, alder, siste oppholdssted, løpenr.,
utskrivelsesdato/dødsdato.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Autorisert av Sygehuuscommitteen til
Sygehuusinspecteuren.

Journal over pasienter fra landet og pasienter innlagt for egen regning.
år

1826-1827

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om pasientens navn, bosted (prestegjeld), hva slags sykdom,
innskrivelses- og utskrivelsesdato, "Hoved eller Recept Nor:"

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Usikker på betydningen i kolonne nr. 7.

Kassabøker
år

1912-1919, 1947-1948

omfang 3 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1919-1947 og etter 1948. Med en
del løse skriv.

107

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Kopibøker
år

1834-1913

omfang 4 bd

innhold

Kopi av utgående skriv fra forstanderen/ forvalteren ved Bergens sygehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand Noen sider med vanskelig leselig skrift.
Noe gotisk håndskrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1834, 1872-1909 og etter

Korrespondanse
år

1950-1969

omfang 5 pk

innhold

Inngående og utgående korrespondanse samt korr. med direktøren.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kostbok
år

1817-1825

omfang 3 bd

innhold

Kostregnskap for pasienter innlagt ved Bergen kommunale sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Monteringsprotokoller
år

1950-1960

omfang 2 bd

innhold

Monteringsprotokoll for Barneklinikken, Mottakelsesavdelingen, kirurgisk avd. og
medisinsk avd. Utstyr.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

108

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Pasientregnskap
år
innhold
pasientens

1848-1876

omfang 3 bd

Journal over Patienter ved Bergens Sygehus. Opplysninger om løpenummer,
navn, hvem som betaler, innlagt/utskrevet dato, liggedager, pris.

plassering
ordning
amt)

Bergen Byarkiv

rom

Orndet etter hvem som betaler (private, Bergen fattigkasse, forskjellige kommuner,

fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Pris- og artikkel-registerkort
år

1968-1971

omfang 6 pk

innhold

Pris- og artikkel-registerkort for kontorartikler, rengjøring-, husholdning- og
vaskemidler, servise og kjøkkenutstyr, medisinske forbruksartikler, engangsartikler,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Protokoller for bestilling av utdtyr for diverse avdelinger
år

1961

omfang 2 bd

innhold

Bestilling av utstyr til Øyeavdelingen og Øre-nese-halsavdelingen.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

109

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Proviantprotokoller
år

1925-1958

omfang 27 bd

innhold

Opplysninger om leverandør, kvantum, enhetspris, beløp, regningsdato og
anvisningsdato for forskjellige sorter varer.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand dårlig omslag på en protokoll, ellers god. kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
merknad

Lakune før 1925, 1930-1933, 1934/35,
1955-57, etter 1958.

problemstillin

Register til brevjournaler
år

1951-1963

omfang 2 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1951 og etter 1963.

Regnskapsprotokoller for forvalteren
år

1865-1868

omfang 2 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

110

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Reservelagre/Bestillinger
år
innhold
Diverse

1951-1965

omfang 3 pk

Oversikt over reservelagre. Bestillinger av diverse utstyr, skjema, juletrær, pynt.
vedr. nevrologisk avdeling.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Saker vedr. diverse avdelinger
år

1950-1966

omfang 11 pk

innhold

Saker vedr. Elektrisk avdeling, vaskeriet, Sandviken sykehus, Kvinneklinikken, Gades
inst., røntgenavd., barneklinikken, med.avd. B, kirurgisk avd. A, med.avd. A, Tbcavdelingen, diverse avdelinger, sykepleierskolen.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Spiselister
år

1937-1960

omfang 2 bd

innhold

Spiselister for matserveringen. Opplysninger om hva som ble servert hver dag til
"Alminnelig forpleining, 1ste forpleining, Læger, Pleiepersonale

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune mellom 1944 og 1952.

111

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Forvalteren

Statistikk over kostdager
år

1956-1960

omfang 1bd

innhold

Opplysninger om antall serverte måltider hver dag med prisgruppe. Med en del løse

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykehusforstanderens brevjournaler
år

1821-1853

omfang 2 bd

innhold

Journal over innkomne skriv med sammendrag av innholdet.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1821 og etter 1853.

Telefonjournal
år

1939-1940

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før og etter 1939.

Trykksaker
år
innhold
om

1975

omfang 1 pk

Egenprodusert informasjonsmateriell til intern bruk om ulike forhold ved sykehuset:
sivilforsvar, arbeidervern, brannvern.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

112

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Hovedadministrasjonen
Alfabetisk pasientregister
år

1869-1955

omfang 53 bd

innhold

Opplysninger om avdelingsnumer, pasientens navn, rekvirent, innkom/utgikk dato,
avdeling, merknad. De siste 12 prot. har i tillegg opplysn. om garantist, hjemsted,
liggedager, kurpenger, sykebil. De første 7 prot. har bare opplysn. om nummer og

navn.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1869, 1869-1902, 1953-54,
etter 1955. Med noen løse skriv.

Alfabetisk pasientregister epidemisk avdeling
år

1912

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om navn, rekvirent, innkom/utgikk dato, "Afd.", merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1912.

Ambulansebil/utlegg mot refusjon
år

1907-1938

omfang 26 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1907, 1910-14, 1928-29.

113

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Anvisningsprotokoller
år

1903-1950

omfang 46 bd

innhold

Diverse vedlegg mellom sidene i protokollene. Opplysninger om dato, konto, til hvem
anvist, hva regningen gjelder, beløp.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1903, 1913-14, 1916-17,
1932-33, etter 1950.

Arkivnøkkel
år

1969

omfang 1 pk

innhold

Arkivnøkkel for Haukeland sykehus' saksarkiv Ga 1-47.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Bilag til pasientregnskap
år

1779-1863

omfang 9 pk

innhold

Oversikt over kostpenger, pasientlister, designasjoner, regnskapsbilag m.m.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand Gotisk håndskrift. To bokser merket:
Sopp. Sperret.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

114

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Brevjournal for Bergen kommunale sykehus
år

1897-1950

omfang 20 bd

innhold

Journal over innkomne skriv, til dels med kort referat av innholdet i brevet.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1897 og etter 1950 (kfr.
register for brevjournal Cb 5)

Brevjournal for sykehuskassereren
år

1852-1862, 1912

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 3 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1862-1912, etter 1912

Brevkopi for sykehuskassereren
år

1858-1887

innhold

Avskrift av utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1 bd
rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1858 og etter 1887.

Brevkopibok for Bergen kommunale sykehus
år

1867-1928

innhold

Kopier av utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 5 bd
rom

ordning
fysisk stand tynne ark, til dels vanskelig å lese.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakuner: før 1867, 1877-1912, 19131916, i 1918, 1924-1928, etter 1928.

115

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Diverse
år

1875-1971

omfang 8 bd, 2 pk

innhold

Protokoll med diverse notater 1875 og 1953. Kladd til pasientregnskap 1878-1900.
Pasientprotokoll 1908-16. Protokoll over ansøkninger til sykepleieskolen 1929-34.
Protokoll for tjenestefrimerker på utg. post 1942-45. Diverse postkvitteringsbøker

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse byggetegninger
år

diverse år

omfang 7 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse vedlegg til regnskap
år

1898-1975

omfang 1 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Vedlegg fra regnskapsprotokoller. Se
katalogen.

problemstillin

116

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Forskudd kurpenger
år

1906-1931

innhold

Opplysninger om dato, navn, beløp.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

kronologisk

omfang 21 bd
rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1911-13, etter 1931.

Haukelandsposten
år

1952-1967

omfang 1 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Lakune før 1952 og etter 1967.

problemstillin

Hovedbøker
år

1861-1971

omfang 48 bd

innhold

Diverse vedlegg mellom sidene i protokollen.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Med register

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakuner: før 1861, 1866-67, 1869-75,
1886-95, 1901-02, 1903-06, 1908-09,
1911-12, 1914-16, 1933-39, 1947-49.

117

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Innlagte pasienter for bykassens regning
år

1896-1902

omfang 1 bd

innhold

Innlagt etter sunnhedskommisjonens foranstaltning. Opplysninger om nr., navn, bopel,
sykdom, når innlagt/utskrivet, hjemstavn, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1896 og etter 1902.

Kassabøker
år

1834-1965

omfang 71 bd

innhold

Diverse vedlegg mellom sidene i protokollen. Opplysninger om inntekter/utgifter

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

kronologisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakuner: før 1834, 1847-57, 1902-06,
1911-12, 1948-54, etter 1965.

Kladdekassabøker
år

1921-1967

omfang 12 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakuner: 1922-25, 1932-44, 1945-51,
1952-54, etter 1967.

118

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Klisjeer
år

1962

omfang 1 pk

innhold

Klisjeer av bildemateriale fra Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Lakune før og etter 1962.

problemstillin

Kurpenger
år
innhold
forskudd

1914-1938

omfang 24 bd

Opplysninger om dato, navn, beløp, innenbys/utenbys. Også opplysninger om
på kurpenger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1914 og etter 1938.

Pasient-innskrivingsprotokoll
år

1900

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om nr., navn, rekvirent, innkom/utgikk dato, liggedager, avdeling,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før og etter 1900.

119

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Pasientregister
år

1899-1956

omfang 24 bd

innhold

Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, alder, innkom/utgikk dato, hvorledes
udskreven (helbredet, død, i bedring o.l.), liggedager, rekvirent, dagpenger, kosthold,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune fø 1899, 1908-1910, 1910-12,
1927-53, 1954-55, etter 1956.

Pasientregister for epidemisk avdeling
år

1912-1942

omfang 16 bd

innhold

Opplysninger om navn, løpenr., rekvirent, hvorfra innlagt, innkom/utgikk dato,
liggedager, dagpenger, kosthold, sykebil, antall liggedager utenbys/innenbys,

merknad.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1942.

Pasientregister for kirurgisk avdeling
år

1927-1942

omfang 15 bd

innhold

Opplysninger om navn, løpenr., rekvirent, hvorfra innlagt, innkom/utgikk dato,
liggedager, dagpenger, kosthold, sykebil, ekstravakt, antall liggedager

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1927 og etter 1942.

120

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Pasientregister for medisinsk avdeling
år

1927-1942

omfang 15 bd

innhold

Opplysninger om navn, løpenr., rekvirent, hvorfra innlagt, innkom/utgikk dato,
liggedager, dagpenger, kosthold, sykebil, antall liggedager utenbys/innenbys,

merknad.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1927 og etter 1942.

Pasientregister over tyske pasienter
år

uten årstall

omfang 2 bd

innhold

Protokoll over tyske soldater innlagt ved Bergen kommunale sykehus. Opplysninger
om navn, løpenr., rekvirent, hvorfra innlagt, innkom/utgikk dato, liggedager,

dagpenger,
antall liggedager innenbys.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Protokollene er uten årstall,
sannsynligvis fra 1940-41.

Pasientregister tuberkuloseavdelingen, Olaviken og Pleiestiftelsen no.1
år

1953-1957

omfang 4 bd

innhold

Opplysninger om nr., navn, fødselsdato, hjemsted, rekvirent, innkom/utgikk dato,
liggedager, dagpenger, sykevogn, merknader.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1957.

121

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Pasientregnskapskort
år

1950-1971

omfang 216 pk

innhold

Opplysninger om navn, adresse, fødseldato, lnr., sivilstand, innlagt dato, pårørendes
navn, arbeidsgiver, stilling, medlemmets navn og fødseldato, garantist, innleggende
lege, liggedager, kurpenger.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Pasientregnskapsprotokoller
år

1821-1948

omfang 53 bd

innhold

Pasientregnskapsprotokoller, med div. vedlegg i de fleste prot. Regnskap over tyske
pasienter i prot. fra 1940-42. Opplysn. om nr., henv., navn, rekvirent, innkom/utgikk
dato, dagspris, liggedager og pris kvartalsvis, sykevogn, kosthold, utlegg, oppgjør.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk håndskrift i de første prot.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakuner: før 1821, 1826-34, 1839-51,
1862-84, 1891-98, 1948-50.

Pasient-utskrivingsprotokoll
år

1879-1908

omfang 10 bd

innhold

Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, diagnose, alder, innkom/utgikk dato,
hvorledes udskriven, liggedager, anmerkning.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1879, 1891-1893.

122

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Personalkort/lønnskort
år

1944-1946

omfang 2 pk

innhold

Opplysn. om navn, stilling, fødselsdato, fødested, lønn, når ansatt/fratrådt, inn/utmelding i trygdekasse, innflyttet fra, utflyttet til, tygdekassenr., klasse, ukepremie,

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Noe ordnet alfabetisk, noe etter avdeling.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Postjournal for administrasjonen
år

1971

innhold

Journal over innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1 pk
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Protokoll over regninger
år

1834-1863

omfang 3 bd

innhold

Opplysninger om dato, navn, hva regningen gjelder, beløp.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1834 og etter 1863.

Register til brevjournal
år

1912-1950

omfang 5 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1912.

123

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Regnskapsbok for Bergen kommunale sykehus
år

1853-1902

omfang 5 bd

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Med register

innhold

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Regnskapskort
år

1948-1971

omfang 13 bokser

innhold

Kort for hver konto. Opplysninger om kontoens navn, dato, forklarende tekst, bilagsnr.,
beløp, saldo, kontonr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

etter avdeling

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Restanseprotokoller
år

1903-1960

omfang 5 bd

innhold

Diverse vedlegg mellom sidene i en protokoll. Opplysninger om løpenr., pasientnr.,
pasientens navn, hvem betalingene utredes av, når pas. ble behandlet, beløp, når betalt.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Lakune før 1903, 1907-09, etter 1960.

problemstillin

1969-1971

omfang 47 pk

Bergen Byarkiv

rom

Saksarkiv
år
innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

124

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Hovedadministrasjonen

Statistikk
år

1956-1957

omfang 1 bd

innhold

Syketatistikk for Tuberkuloseavdelingen og Pleiestiftelsen nr. 1: Antall liggedager,
største belegg, gjennomsnittsbelegg, minste belegg.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

år

1956-1957

omfang 1 bd

innhold

Syketatistikk for Tuberkuloseavdeling Olaviken, Askøy: Antall liggedager, største
belegg, gjennomsnittsbelegg, minste belegg.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykekassebøker
år

ukjent årstall

omfang 2 pk

innhold

Sykekassebøker for personalet ved sykehuset. Små bøker, en for hver ansatt.
Opplysninger om medlemsnr., navn, inntektsklasse, når innmeldt, klasseforanding,
ukepremie for trygd, innbetalt premie, sykdomsperioder, arbeidsgivers kvittering.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

En bok pr. ansatt, alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Utskrift fra sykehusets regnskap
år

1833-1870

omfang 3 bd

innhold

Utskrift fra sykehusets regnskap. Fortegnelse over lønninger ved Bergen fattigvesen,
Bergen sykehus, Bergen sindsygeasyl og det private sindsygeasyl.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

125

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Infusjonssentralen

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Infusjonssentralen
Blodtransfusjonsprotokoller
år

1961-1972

omfang 3 bd

innhold

Opplysninger om dato, pasientens navn, avdeling, kvantum, utført av hvem.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Innkjøpssjefen
Korrespondanse
år

1960-1970

omfang 3 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Korrespondansen overlapper forvalteresn problemstillin
korrespondanse.

Vedrørende diverse avdelinger
år

1960-1972

innhold

Skriv vedr. forskjellige avdelinger.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter avdelingene.

omfang 24 pk
rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

126

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Lønningsavdelingen
Alfabetik lønningsliste
år

1956-1957

omfang 1 pk

innhold

Alfabetik lønningsliste over ansatte. Kort for hver ansatt. Opplysninger om navn, adr.,
f.dato, lønn, skatt, emolumenter (tilleggsytelser)

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Alfabetisk oversikt over ansatte
år

1964-?

omfang 1 bd

innhold

Alfabetisk oversikt over ansatte med personnummer og trygdekassenummer.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Begynnerskjema
år

1958-1970

omfang 33 pk

innhold

Begynnerskjema med personalopplysninger for nyansatte ved Haukeland sykehus.
Opplysninger om tiltredelsesdato, navn, stilling, avdeling, lønn, fødselsdato/-sted,
sivilstand, ektefelles navn, ant. barn, bostedskommune, siste skattekommune,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

127

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Begynnerskjema for ekstravakter
år

1961-1968

omfang 3 pk

innhold

Begynnerskjema med personalopplysninger for ekstravakter. Oppl. om navn,
fødselsdato, sivilstand, pikenanvn, ektefelles navn, bostedskommune, adresse,
annen/tidl. arb.giver, utdannelse, praksis, trygdekasse, stillinge,arbeidsperiode, lønn,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1961 og etter 1968.

Brevkopier
år

1961-1968

omfang 2 pk

innhold

Kopier av utsendte brev, med noen innkomne skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dataliste/basisliste
år

1974

omfang 1 bd

innhold

Dataliste/basisliste over ansatte ved Haukeland sykehus. Grunnlag for
lønnsutbetalinger. Opplysninger om navn, personnr., adresse, stilling, kontonr.,
skatteopplysn., stillingskode, lønnsklasse, ansiennitet, andre lønnsopplysninger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

128

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Diett-/nattgodtgjøring
år

1965-1968

omfang 1 bd

innhold

Protokoll over diett-/nattgodtgjøring utbetalt til ansatte ved sykehuset.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Divers korrespondanse
år

1951-71

omfang 19 pk

innhold

Bl.a.: skriv vedr. pensjonskasser, regulativer og rundskriv, skriv vedr. ansattes
militærtjeneste, revisjonsmerknader, ferielister, trygdekassenotater, årsoppgjør,
lønn/trekklister, inn-/utflytting av tjenesteboliger, vakttillegg for leger, pensjon.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse pakkesaker
år

1948-1972

omfang 8 pk

innhold

Bl.a. spesifikasjoner fra Bergen trygdekasse, endringer i overenskomst med ansatte,
juryens redegjørelse i arkitektkonkurranse.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

129

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Endringer til masterkort/basislister
år

1965-1970

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om registreringsnummer, navn, endringer.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Forfallsbøker for lønningssjefen
år

1969-1971

omfang 3 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Innmeldingsprotokoll for Bergen trygdekasse
år
innhold
dato

1966-1971

omfang 4 bd

Innmeldingsprotokoll for Bergen trygdekasse over ansatte ved sykehuset. Navn og
for innmeldinger og utmeldinger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Korrespondanse
år

1953-1970

omfang 9 pk

innhold

Inngående korrespondanse. Inneholder også noen brevkopier 1960-68.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

130

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Lønningsbilag
år

1968-1972

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om antall utbetalinger til avdeliger, forskudd til enkeltansatte, dato for

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lønnstabeller
år

1967-1969

innhold

Lønnstabeller for ansatte.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Pensjonskasseprotokoll
år

1955-1961

omfang 1 bd

innhold

Protokoll for Bergen kommunale pensjonskasse. Opplysninger om navn, f.dato,
lønnsklasse, legeerklæring, prøveår, klasseforandring, permisjon/sluttet.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Permisjonsprotokoller
år

1967-1971

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om enkeltpersoner vedr. pensjon.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

131

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Personalkort/lønnskort
år

1947-1956

omfang 7 pk

innhold

Personalkort/lønnskort for ansatte ved sykehuset. Opplysn. om navn, f.dato, stilling,
lønn, trekk, overtid/ekstragodtgjørelse, m.m.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Premieoppgjørsprotokoll
år

1946-1947

omfang 1 bd

innhold

Innbetalt premie for syketrygd, arbeidsledighetstrygd.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Revisjonsmerknader
år

1958-1969

omfang 1 bd

innhold

Funksjonærer tilskrevet i forbindelse med revisjonsmerknader.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Skattebok
år

1941-1948

omfang 1 bd

innhold

Skattebok for ansatte. Opplysninger om tvunget og frivillig skattetrekk. Med register.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

132

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Lønningsavdelingen

Timelønnstabell
år

1950

omfang 1 bd

innhold

Timelønnstabell, grunnlag for lønnsutbetalinger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Trykt bok, utarbeidet av Erling Hjelle

Utdrag fra direktørboken
år

1957-1970

omfang 15 pk

innhold

Bl.a. vedr. Ansettelser, fratredelser, permisjoner.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Variable tillegg og trekk
år

1970

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om navn og nummer, type trekk/tillegg i lønn (for bl.a. ferie, sykdom).

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

133

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk
avdeling/Medisinsk avdeling A
Diagnosekort
år

1935-1936

omfang 2 pk

innhold

Opplysninger om sykdomsgruppe, diagnose, løpenummer ved avdelingen, navn,
inn/utskrivingsdato, evt. seksjon.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

etter diagnose

rom

Nederste skuff i tre-arkivskap.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Innskrivingsprotokoller
år

1894-1958

omfang 22 bd

innhold

Opplysninger om sykehusets og avdelingens løpenr., navn, alder, stilling/stand,
fødested, bosted, for hvis regning innlagt, diagnose, inn-/utdato, helbredet eller ikke,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1927-29, 1945-47, 1949-50,
1952-53, 1958-60.
Innskrivingsprotokollene fortsetter på

Innskrivingsprotokoller - med.avd.A
år

1960

omfang 1 bd

innhold

Opplysninger om sykehusets og avdelingens løpenr., navn, f.dato, yrke, fødested,
bosted, for hvis regning innlagt, innkom dato.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Serie Hb er en fortsettelse av serie Ha.
Lakune etter 1960.

134

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk

Kortregister over utskrevne pasienter
år
innhold
diagnose,

1927-1944

omfang 17 pk

Opplysninger om løpenummer ved avdelingen, navn, inn/utskrivingsdato og
evt. seksjon.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk A-Å.

rom

arkivskap i tre

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Serie He fortsetter under serie Hf.

problemstillin

år

1944-1966

omfang 14 pk

innhold
diagnose.

Opplysninger om løpenummer ved avdelingen, navn, inn/utskrivingsdato og

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk A-Å.

rom

Arkivskap i stål (grønt)

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Serie Hf er en fortsettelse av serie He.
Lakune etter 1966

Løse sykejournaler fra medisinsk avdeling
år

diverse årstall

omfang 1

innhold
Lnr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, innlagt for hvis regning, inn/ut dato,
helbredet/ikke
helbr., diagnose, sykehist., stat.presens, behandl., senere tilstandsbeskriv., temp.ordinasjon-diuresekurve, kostskjema, lab.prøver.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Medisinsk tidsskrift
år

diverse årstall

omfang 1 pk

innhold

Diverse medisinske tidsskrifter tilhørende overlegen ved med.avd.A. Acta Madica
Scandinavica, Supplementum 603 Ole Jacob Broch - 70 years, trykte artikler av

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

135

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk

Pasientkort
år

ukjent år

omfang 6 pk

innhold

Pasientkort tilhørende overlegen. Opplysninger om pasientens navn, f.dato, diagnose,
yrke, adr., tidl. lege, konsultasjonsdato, lab.resultater, ekg-kurver, sykdomsbeskrivelse,
innkomne brev, kopi av utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Pasientkort tilhørende overlege Ole Jacob Broch
år

ukjent år

omfang 3 pk

innhold

Pasientkort tilhørende overlegen. Opplysninger om pasientens navn, f.dato, diagnose,
yrke, adr., tidl. lege, konsultasjonsdato, lab.resultater, ekg-kurver, sykdomsbeskrivelse,
innkomne brev, kopi av utgående skriv. I tillegg diverse skriv i konvolutter.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykejournaler
år

1903-1948

omfang 369 pk

innhold
Lnr., navn, adr., f.dato/-sted, yrke, innlagt for hvis regning, inn/ut dato,
helbredet/ikke
helbr., diagnose, sykehist., stat.presens, behandl., senere tilstandsbeskriv., temp.ordinasjon-diuresekurve, kostskjema, lab.prøver, ekg-kurve.,epikrise fra 1947.
plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter utskrivingsdato

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Serie Jb er en fortsettelse av serie Ja og
fortsetter også i serie Jc. Lakune 1948.

problemstillin

år

1949-1964

omfang 295 pk

innhold
dato,

Lnr., navn, adr., f.dato/sted, yrke, sivilstand, pårørende, garantist, arb.giver, , inn/ut
diagnose, sykehist., stat.presens, behandl., senere tilstandsbeskriv., temp.-ordinasjondiuresekurve, kostskjema, lab.prøver, ekg-kurver, epikrise, mm.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

136

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk
ordning

Etter journalnummmer

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Serie Jc er en fortsettelse av seriene Ja og
Jb. Noen journaler fra slutten av 1950tallet har opplysninger om boligforhold.

problemstillin

år

1894-1903

omfang 36 bd

innhold

Oppl. om løpenr., navn, rekvirent, alder, stilling, fødested, bosted, inn/ut dato,
liggedager, helbredet/ikke helbr., diagnose (alle disse oppl. på skjema), sykehistorie,
Stat.presens, behandling, senere tilstandsbeskrivelse, temperaturkurve.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter utskrivingsdato.

fysisk stand god
merknad

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Serie Ja fortsetter som serie Jb og Jc. En del problemstillin
av materialet er i katalogen merket med
sperret for bruk/til restaurering. Lakune
1896-97, 1898-99, 1903.

Utskrivingsprotokoller
år

1894-1962

omfang 8 bd

innhold

Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, alder, diagnose, inn-/utdato, helbredet
eller ikke, liggedager, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Serie Hc fortsetter som serie Hd. Lakune
1920-28, 1935-47.

Utskrivingsprotokoller - med.avd.A
år
innhold
hvorledes

1962-1974

omfang 3 bd

Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, f.dato, diagnose, inn-/utdato,
utskreven, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Serie Hd er en fortsettelse av serie Hc.

137

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Røntgen/Høyvolt/Radiumavdelingen
Alfabetisk kreftregister
år

1942-1945

omfang 1 pk

innhold

Alfabetisk register over pasienter behandlet for kreft. Ordnet etter diagnose.
Opplysninger om diagnose, navn, journalnr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter diagnose.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Alfabetisk pasientregister for høyvoltbehandling
år

1942-1971

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om navn, behandlingsdato, diagnose, hvilken avdeling pasienten var

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk

rom

fysisk stand bra

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Alfabetiske behandlingsprotokoller
Høyvoltavdelingen. Dekker alle årene i
perioden.

Alfabetisk pasientregister for røntgenbehandling
år

1941-1958

omfang 3 bd

innhold

Opplysninger om navn, journalnummer, behandlingsdato og diagnose.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk

rom

fysisk stand svært dårlig

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Alfabetiske behandlingsprotokoller
Røntgenavdelingen. Dekker alle årene i
perioden. Lakune etter 1958.

138

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Brevjournal
år

1909-1948

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1948

Diagnosekort
år
innhold
diagnose,

1946-1971

omfang 2 pk

Diagnosekort for Røntgen/Høyvolt/Radiumavdelingen. Opplysninger om år,
journalnr., navn, f.dato, dosering, serie, behandlingstidsrom, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk innen hvert år.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse unummererte sykejournaler
år

1943-1955

omfang 2 pk

innhold

Jnr., navn, f.dato/-sted, yrke, adresse, sykehistorie, stat.pres., behandlingsdato og
varighet, terapikort, div. Skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Diverse løse sykejournaler for pasienter problemstillin
på Røntgen/Høyvolt/Radiumavdelingen.

139

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Diverse vedr. Røntgen/Høyvolt/Radiumavdelingen
år

ukjent år

omfang 2 pk

innhold

Bl.a. tekniske beskrivelser/tegninger til høyvoltanlegget og annet utstyr.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Høyvoltsprotokoller
år

1943-1967

omfang 8 bd

innhold

Opplysninger om journalnr. og stråledoseringer

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1949-1958, 1959-1962, etter

Innskuddsprotokoll for ubemidlede pasienter på
år

1939-1958

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Med register. En del løse skriv.

Inntektsprotokoller
år

1943-1951

omfang 3 bd

innhold

Inntekter ved høyvoltanlegget. Opplysninger om dato, navn, garantist, tidsrom, antall
behandlinger, beløp, når innbetalt, merknad, samt en kolonne merket "Overlege

Bakke".
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1943 og etter 1951.

140

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Kortregister over utskrevne pasienter.
år

1942-1967

omfang 4 pk

innhold
Navn, adresse, diagnoseløpenummer ved avdeling, diagnose, dato for
radiumbehandling
og dosering av stråling, kontroll. Det siste mangler på de eldste kortene.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Alfabetisk: A-G i første pakke, G-K i neste osv.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kreftregister
år
innhold
om

1929-1970

omfang 3 pk

Registerkort over pasienter behandlet for kreft. Ordnet etter diagnose. Opplysninger
diagnose, navn, journalnr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Ordnet etter diagnose.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle årene i perioden.

Litteraturhenvisningskort
år

ukjent år

omfang 2 pk

innhold

Litteraturhenvisningskort til medisinsk faglitteratur. En del av litteraturtjenesten i regi
av Studiegruppen for Strålingsbiologi.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

141

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Pasientoversikt
år

1938-1939

omfang 1 bd

innhold

Pasientoversikt for Radiumavdelingen og avdeling H ved Bergen kommunale
sykehus/Haukeland sykehus. Opplysninger om løpenr., navn, inn-/utdato,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Tynt hefte.

Røntgen fotoglassplater
år

ukjent år

omfang 4 pk

innhold

Røntgenbilder samt noen teoretiske plansjer.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Røntgen fotoglassplater dels pakket i
problemstillin
esker, dels enkeltvis. Til sammen 21 esker
og 555 enkeltfotoglassplater, deriblant

Røntgenbilder/røntgenbeskrivelser
år

ukjent år

omfang 1 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

142

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Røntgenjournaler/diagnostikkprotokoller for
røntgen/høyvolt/radiumavdelingen
år
innhold
ark,

1965-1967

omfang 9 bd

Opplysninger om R.nr., dato, navn, alder/f.dato, avdeling, region (hvor på kroppen),
sign., nr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

fortløpende etter R.nr./dato

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 06.03.1965 og etter 1967

Saksmappe
år

1947-1967

omfang 1 pk

innhold

Konvolutt merket Ingeniør Odd Dahl: R.generator bilag og (røntgen)bilder, tegninger
av apparater, bygninger, regnskapsbilag, korrespondanse, bestillinger m.m.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk fra A til Ø.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykejournaler - for pasienter ved høyvoltanlegget
år

1942-1948

innhold

Opplysninger om j.nr., navn, stilling, f.dato, sykekasse, bosted, innlagt dato, avdeling,
diagnose, sykehistorie, stat.pres., senere tilstand, terapikort, svar på spørreskjema om
helbreden, lab.prøvekort, temp.kurve, rekvisisjoner, div. skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnummer.

fysisk stand god
merknad

omfang 3 pk

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Det er usikkert hvilken sammenheng det er
mellom disse journalene og seriene Jc og
Jd. Journalene ble funnet i et skap på loftet
i administrasjonbygningen på HS.
Muligens dreier serien seg om en mors
serie. (Avskrift fra katalogen til BB)

problemstillin

143

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Sykejournaler - Høyvolt, mors
år

1946-1970

omfang 38 pk

innhold

Opplysninger om j.nr., navn, stilling, f.dato, sykekasse, bosted, innlagt dato, diagnose,
sykehistorie, stat.pres., senere tilstand, terapikort, svar på spørreskjema om helbreden,
lab.prøvekort, temp.kurve, rekvisisjoner, div. skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnummer.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Avdøde pasienter.

Sykejournaler - Høyvoltbehandling
år

1942-1971

innhold

Opplysninger om j.nr., navn, stilling, f.dato, sykekasse, bosted, inndato, diagnose,
sykehistorie, stat.pres., senere tilstand, terapikort, svar på spørreskjema om helbreden,
lab.prøvekort, temp.kurve, div. skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnummer.

fysisk stand
merknad

omfang 51 pk

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Dekker alle årene i perioden.

problemstillin

Sykejournaler - kortbølgebehandling
år

1950-1955

omfang 1 pk

innhold

Jnr., navn, f.dato/-sted, yrke, adresse, sykehistorie, stat.pres., behandlingsdato og
varighet, div. skriv,

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnummer.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle årene i perioden.

144

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Sykejournaler - Radiumbehandling
år

1933-1950

omfang 24 pk

innhold

Opplysninger om j.nr., navn, f.dato, stilling, adr., avdeling, sykekasse, diagnose,
behandlingsdato, dose/varighet, sykehistorie, stat.pres., tilstand senere, temp.kurve,
stoffskiftekurve, røntgenbilder, lab.resultater, terapikort, andre skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnr. tom 1939, arkivert alfabetisk fom. 1939 tom. 1940, arkivert etter
journalnr. Fom. 1940.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1941-1943?

Sykejournaler - røntgenavdelingen
år

1941-1958

omfang 49 pk

innhold

Opplysninger om j.nr., navn, sivilstand, f.dato/-sted, yrke, rekvirent, bosted, inndato,
innleggelsesdiagnose, sykehistorie, stat.pres., senere tilstand, terapikort, div. skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter journalnummer.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Dekker alle årene i perioden.

Sykejournaler for pasienter til røntgenbehandling pat.
år

1928-1940

omfang 3 pk

innhold

Navn, stilling, bosted, alder, sykekasse, diagnose, behandling, dose, sykehistorie
(begrenset), henvisn.til/besvarelse fra røntgeninstituttet, div. Skriv

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk

rom

fysisk stand noe sprøtt papir

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune A-K i 1940. Lakune 1929, 19311939?

145

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,

Vedlikeholdsprotokoll for høyvoltanlegget
år

1943-1948

omfang 1bd

innhold

Hva slags arbeid som er utført på de forskjellige deler av høyvoltanlegget. Datert.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk etter del av anlegget.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Med en del løse skriv.

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Styret for
interessentskapet Haukeland sykehus
Dagsorden og referat med bilag fra styremøter
år

1956-1969

omfang 14 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune 1959-61 og etter 1969.

Diverse forhandlinger, avtaler og kontrakter
år

1950-1967

omfang 4 pk

innhold

Div. vedr. Interessentskapsavtalen, styrets forhandlinger med staten, forslag til
vedtekter, div. Kontrakter

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

146

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Styret for

Innbundet eksemplar av dagsorden og referat fra styremøter
år

1956-1966

omfang 10 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1966.

Protokoller for saker avgjort av styrets arbeidsutvalg
år

1956-1963

innhold

Referater fra møter i arbeidsutvalget.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 2 bd
rom

ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1963.

Registerkort til saker behandlet i styret
år

1969-1971

omfang 1 pk

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1969.

147

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykeavdelingene fram til

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykeavdelingene
fram til 1894
Diverse legejournaler
år
innhold
sykehuset

1842-1866

omfang 3 bd

Prot. Hø1 og Hø2: skjematiske: navn, alder, hjemsted, inn-/utdato, om beh. på
tidl., kurmetoder(Hø1), sykdomstilfeldene (1), familieforhold(1), symptomer (Hø2),
behandling(2), merknader. Med register. Hø3: korte beskrivelser av hver pas.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Hvem ble innlagt, hva ble
folk innlagt for, hva slags
behandling.

Eldre sykejournaler
år

1831-1893

innhold

Eldre sykejournaler for pasienter innlagt før delingen av sykehuset i en kirurgisk og en
medisinsk avdeling i 1894. Opplysninger om navn, alder, sykdom, behandling m.m.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert på utskrivingsdato.

fysisk stand god, gotisk skrift
merknad

omfang 131 bd

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Innbundet i protokoller. Lakune før 1831, problemstillin
1868, 1875, 1878-79. Noen volum er iflg.
katalogen til restaurering. Fra 1879 har
journalene trykt forside/omslag. Fra 1882
inneholder journalene trykte
puls/temperaturskjema.
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykeavdelingene fram til

Innskrivingsprotokoller
år

1826-1893

omfang 19 bd

innhold

Opplysninger om pasientens navn, stand, nr., hvem som betaler, alder, bosted, når
innkommet/utskrevet, diagnose, om helbredet eller ikke, merknader.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1926.

Protokoll over pasienter behandlet for veneriske sykdommer
år

1864-1879

omfang 2 bd

innhold
Opplysninger om syfilitiske behandlede: navn, alder, hjemsted, løpenr.,
innkom/utgikk
dato, behandlingstid, smitteforhold, symptomer (datofestet), behandling (datofestet).
Skjema, en side pr. pasient.
plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1864 og etter 1879.

Hvem ble innlagt, hva ble
folk innlagt for, hva slags
behandling.

Sykejournal for pasienter fra Fredriksvern
år

1843-1846

omfang 1 bd

innhold

Navn, alder, diagnose, tilstandsbeskrivelse, behandling; inntil et par sider pr. pers.,
også en del barn. Med register.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1843 og etter 1846.

Hvem ble innlagt, hva ble
folk innlagt for, hva slags
behandling.
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykeavdelingene fram til

Sykejournal for syke almisselemmer
år

1855-1864

omfang 1 bd

innhold

Skjematiske opplysninger om navn, nummer, adresse, alder, kirkesogn, start/sluttidspunkt for behandling, sykdom, om helbredet eller ikke.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1855 og etter 1864.

Sykejournal for utenbys pasienter
år

1854

omfang 1 bd

innhold

Navn, alder, diagnose, tilstandsbeskrivelse, behandling; inntil en side pr. pers.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før og etter 1854.

Hvem ble innlagt, hva ble
folk innlagt for, hva slags
behandling.

Vaksinasjonsprotokoll
år

1830-1850

omfang 1 bd

innhold

Sykehuslegens vaksinasjonsprotokoll. Opplysninger om løpenr., navn, alder,
foreldrenes navn, rode-/husnr, attestens dato, om betaling

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god, gotisk skrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1830 og etter 1850. Wisbech.
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykehuskomiteen

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus,
Sykehuskomiteen
Brevjournaler
år

1843-1893

omfang 2 bd

innhold

Journal over innkomne skriv til sykehuskommiteen.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Katalogisert.

rom

fysisk stand God. Gotisk håndskrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Brevkonsepter
år

1826-1845

omfang 8 pk

innhold

Brevkonsepter til forskjellige mottakere. Inneholder også bl.a. spisereglement/diett fra
1837 (pakke 6).

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter journalnummer.katalogisert.

rom

fysisk stand Stort sett bra, noe er soppskadet og revet. kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Gotisk håndskrift.
merknad

Lakune før 1826 og etter 1845. Magler
også skriv for enkelte år i perioden.

problemstillin

Brevkopier
år

1843-1878, 1892

omfang 1 bd

innhold

Kopibok utgående skriv for sykehuskomiteen. Fra jnr. 41/1843 til jnr 8/1878, jnr. 1-

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Katalogisert.

rom

fysisk stand God. Gotisk håndskrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykehuskomiteen

Diverse pakkesaker
år

1825-1865

omfang 7 pk

innhold

Bl.a. utdrag fra stiftsdireksjonens forhandlingsprotokoll vedr. Bergen kommunale
sykehus. Kopi av instruks for "Chirurgus" datert 1792.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Lakune 1846-1856.

problemstillin

Forhandlingsprotokoll
år

1897-1912

innhold

Referater fra møte i sykehuskomiteen som ble opprettet i 1897 for å lage planer for
tilstrekkelig antall sykehusplasser. Om sykehusutbygging på Haukeland.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Kronologisk, katalogisert

fysisk stand god
merknad

omfang 1 bd

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Med kopibok og journal for 1897 og 1898 problemstillin
bakerst i protokollen.

Om utbygging av
sykehusplasser, forslag om
sykehus på Haukeland.

Journalførte skriv
år

1826-1851

innhold

Innkomne skriv til sykehuskommiteen.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter journalnummer.

omfang 25 pk
rom

fysisk stand God. Gotisk håndskrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

lakune før 1826 og for året 1840.
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykehuskomiteen

Korrespondanse
år

1799-1825

omfang 3 pk

innhold

Sykehuskomiteens inngående korrespondanse. Materialet inneholder diverse søknader
om innleggelse ved sykehuset. Kun fra enkelte år.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand Gotisk håndskrift.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1799, 1801-1820 og etter

Om hvem som søkte om
plass på sykehuset og
deres livssituasjon.

Sykehuskomiteens inspeksjonsprotokoll
år

1825-1848

omfang 1 bd

innhold

Rapporter fra stiftsdireksjonsmedlemmer eller sykehuskomiteens medlemmers tilsyn i
sykehuset. Flere inspeksjoner hvert år, for noen år: flere inspeksjoner hver mnd.
Situasjonen referert, evt. navn på klager og hva vedkommende hadde å klage over.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Kronologisk, katalogisert

rom

fysisk stand god, gotisk håndskrift

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune før 1825 og etter 1848.

Om pasientenes forhold på
sykehuset. Om pasientene
var fornøyd med
mat/drikke og med
inspektørene og

Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Tilsynskomiteen
Brevkopibok
år

1915-1919

innhold

Referater av utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1
rom

ordning
fysisk stand Stort sett bra, noen sider har utydelig

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Tilsynskomiteen

Forhandlingsprotokoller
år

1901-1932

omfang 2

innhold

Referater fra møter i tilsynskomiteen. Behandlet saker vedr. anbud på varer,
månedsberetning for Bergens sykehus og Lungegaardens sykehus, budsjettforslag,
badeanlegg, bygging av direktørbolig, arbeidsanstalten, personalsaker, kjøp av tomten

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

kronologisk

rom

fysisk stand God.

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Direktøren til stede på de fleste møter.

Journalførte skriv
år

1923-1939

omfang 1 boks

innhold

Omhandler bl.a. personalsaker, sykehusbygninger, anskaffelse av utstyr

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand God

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland
sykehus
Alfabetisk pasientfortegnelse for medisinsk og kirurgisk avdeling.
år

1931-1948

innhold

Opplysningskontorets protokoller. Opplysninger om navn, romnr., avdeling, innskriv./utskriv.dato, merknader.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk

fysisk stand god
merknad

omfang 9 bd

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Lakune 1932-34, 1934-37. Prot. nr. 6
problemstillin
inneh. bl.a. lister over døde og skadde som
ble brakt til sykehuset i forb. med
eksplosjonsulykken på
Skoltegrunnskaien 20.04.1944 og i forb.
med flyangrep mot ubåtbunkeren på

154

Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Daglister for leger
år

1972-1973

omfang 3 bd

innhold

Daglister for legene ved kirurgisk etterkontroll. -mellomlegg og medisin.Trygderefusjoner. Med løse ark.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Etter legen.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diagnosekort
år

1930-1960

innhold

Sykdomsgruppenr., diagnose, behandling, navn, nr., inn/utskrivingsdato.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter diagnose.

fysisk stand god
merknad

omfang 72 pk
rom

reol 064

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Se merknad i Byarkivets katalog, bakerste problemstillin
ark under Kir.avd.

Diagnosekort - kirurgisk avdeling A
år

1961-1970

innhold

Diagnosenr., diagnose, behandling, navn, f.dato, to datoer til som sannsynligvis er innog utskrivingsdato, j.nr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter diagnose.

fysisk stand god
merknad

omfang 16 pk + 4 skuffer

rom

I og oppå arkivskap 3., reol 064

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Se merknad i Byarkivets katalog, bakerste problemstillin
ark under Kir.avd.

155

Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Diagnosekort - kirurgisk avdeling B
år

1961-1970

omfang 13 pk

innhold

Diagnosenr., diagnose, behandling, navn, f.dato, to datoer til som sannsynligvis er innog utskrivingsdato, j.nr.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter diagnose.

rom

I arkivskap 3.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Innskrivingsprotokoller
år

1893-1962

omfang 33 bd

innhold

Skjematisk: Opplysninger om nr., navn, alder, stand, fødested og bosted, for hvis
regning innlagt, diagnose, innkom/utgikk dato, helbredet eller ikke, liggedager,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Innskrivingsprotokoller - kirurgisk avd. A
år

1962-1967

omfang 4 bd

innhold

Skjematisk: Opplysninger om lnr., navn, alder/f.dato, yrke, fødested og bosted, for hvis
regning innlagt, diagnose, innkom/utgikk dato, helbredet eller ikke(ikke utfylt),
liggedager (ikke utfylt), merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1967.

156

Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Innskrivingsprotokoller - kirurgisk avd. B
år

1861-1970

omfang 6 bd

innhold

Skjematisk: Opplysninger om lnr., navn, alder/f.dato, yrke, fødested og bosted, for hvis
regning innlagt, diagnose(ikke utfylt), innkom dato,utgikk dato, helbredet eller ikke,
liggedager, merknad(de fire siste er stort sett ikke utfylt).

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kortregister over utskrevne pasienter
år

1952-1960

omfang 17 pk

innhold

Opplysninger om løpenummer ved avdelingen, navn, inn/utskrivingsdato, diagnose,
behandling (?) og journalnummer.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk fra Aa til Ø.

rom

I arkivskap nr. 2 i stål.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Serie Hg er en fortsettelse av serie Hf.

problemstillin

år

1934-1951

omfang 20 pk

innhold
og

Opplysninger om løpenummer ved avdelingen, navn, inn/utskrivingsdato, diagnose
behandling. For noen år også journalnummer.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk fra Aa til Ø.

rom

I arkivskap nr. 1 i stål.

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Serie Hf fortsetter under serie Hg.

Kortregister over utskrevne tyske pasienter
år

1940-1941

omfang 2 pk

innhold

Opplysninger om løpenummer ved avdelingen, navn, inn/utskrivingsdato.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk.

rom

reol 064

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Operasjonsprotokoll
år

1861-1897

omfang 1 bd

innhold

Dato, operasjonens navn, lb.nummer, pasientens navn, alder, sykdommens navn,
helbredet/uhelbredet/død, merknad (hvilken lege).

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Regningsprotokoller
år

1944-1959

omfang 3 bd

innhold

Hver leverandør har sine sider. Opplysninger om bestillingsdato, hva er bestilt, beløp,
att. Med register.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sykejournaler
år

1948-1960

omfang 321 pk

innhold

jnr.,navn, adr., f.dato/-sted, yrke, rekvirent, rom/sengnr., l.nr., inn-/utdato, diagnose,
hvem ført journal, epikrise, sykehist., status pres., operasjonsbeskr., postop.beskr.,
røntgenresult., prøveresult., temp., ordinasjoner, væske inn/ut, andre skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter utskrivingsdato, men ikke helt i begynnelsen av perioden.

rom

fysisk stand stort sett god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Nytt skjema tatt i bruk.

problemstillin

år

1922-1948

omfang 191 pk

innhold

Brukt samme skjema som i serie Ja, ikke sammenbundet. Også nytt skjema med flg.
rubrikker i tillegg: hvis regning pas. innlagt for, hvem ført journal, behandling, anestesi
og komplikasjoner.Nytt skjema avløser gradvis det gamle. Røntgenbeskrivelser.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter utskrivingsdato.

fysisk stand stort sett god

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
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merknad

Bergen kommunale sykehus/Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus
Fra 1922(muligens tidligere): Tilføyelse
problemstillin
på journal ved senere
innleggelse/blindjournal. Med journaler
for venerisk (venerologisk) avdeling for

år

1894-1922

innhold

Oppl. om løpenr., navn, rekvirent, alder, stilling, fødested, bosted, inn/ut dato,
liggedager, helbredet/ikke helbr., diagnose (alle disse oppl. på skjema), sykehistorie,
Stat. Præcens, behandling, operasjon, senere tilstandsbeskrivelse, temperaturkurve.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Arkivert etter utskrivingsdato.

fysisk stand god
merknad

omfang 101 bd

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Journalskjemaer + andre skriv vedr.
problemstillin
pasienten bundet sammen. Også fødsler.
Røntgenbilder i Ja83-91(1917-19). Bilder
av pas med syfilis IV (neseoperasjon) samt
andre diagnoser i Ja94-99 (1920-21).

Utskrivingsprotokoll
år

1891-1948

omfang 9 bd

innhold

Skjematisk: Opplysninger om lnr., navn, alder/f.dato, innkom dato, diagnose, utgikk
dato, hvorledes udskreven, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Utskrivingsprotokoll - Kirurgisk avd. B
år

1962-1968

omfang 2 bd

innhold

Skjematisk: Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, alder/f.dato, innkom dato,
diagnose, utgikk dato, hvordan utskrevet, merknad.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lakune etter 1968.
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Bergen kommunale sykehus/Personalavdelingen, Haukeland sykehus

Bergen kommunale sykehus/Personalavdelingen, Haukeland
sykehus
Alfabetisk register over ansatte
år

ukjent årstall

omfang 2 pk

innhold

Opplysninger om navn, adresse, personnummer, tiltredelsesdato, stilling, avdeling.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Alfabetiske personalmapper
år
innhold
som

ukjent årstall

omfang 4 pk

Alfabetisk ført register over ansatte ved Haukeland sykehus. Mappe på hver ansatt
inneholder søknader, attester/vitnemål, svar på søknader/tilbud om stilling, skjema

for
ansiennitetsberegning, søknad om bedret lønnsannsiennitet, legeattest m.m.
plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Alfabetisk.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Avgang/tilgangsprotokoll
år

1969-1971

omfang 1 bd

innhold

Avgang/tilgangsprotokoll for personalsituasjonen på sykehuset. Opplysninger om
navn, stillingsbetegnelse, alder/f.dato, sammenhengende ansettelsestid, avdeling,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Bergen kommunale sykehus/Personalavdelingen, Haukeland sykehus

Brevkopier - eksterne
år

1968-1971

innhold

Kopier av eksterne utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang 1 pk
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Brevkopier - interne
år

1968-1971

innhold

Kopier av interne utgående skriv.

plassering

Bergen Byarkiv

omfang

1 pk

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Diverse pakkesaker
år

1954-1975

omfang 10 pk

innhold

Bl.a. søknader på stillinger, lønnsforhandlinger, skriv vedr. personalsituasjonen,
svangerskapspermisjon, tjenesteboliger, ferielister, ansiennitetsfastsettelse,
ansettelsesbrev, permisjoner, personalmeldinger.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Meldinger til lønnskontoret
år
innhold
nye
plassering

1968-1971

omfang 4 bd

Meldinger om ansattes ferie, lønn under sykdom, ny lønnsplassering m.m. samt om
Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

161

Bergen kommunale sykehus/Personalavdelingen, Haukeland sykehus

Personalmeldinger
år

1969-1970

omfang 2 pk

innhold

Meldinger til de ansatte ved sykehuset fra personalavdelingen. PM personalmelding.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Sluttet personell
år
innhold
ansatt,

1912-1937-?

omfang 4 pk

Skjema for hver person med opplysninger om navn, stilling, f.dato/-sted, lønn, når
når fratrådt, sykekassenr., ukepremie, innmeldt/utmeldt K.S.K.d, adresse.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Søknader på stillinger
år

1967-1968

omfang 1 pk

innhold

Stillinger som personalsekretær og saksutreder. Søknader, søkeroversikt, innstilling.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Byfogd og byskriver i Bergen

Byfogd og byskriver i Bergen
XI Branntakstprotokoller
år

1766-1944

omfang

innhold

Beskrivelse av bygninger: materiale, størrelse, fasiliteter

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

med register til noen år

rom

nye 3. Mag.

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Branntakst for Haukeland sykehus
12.01.1912

hva slags bygninger hadde
sykehuset/sykehusene

Choleralazarettet
Sykejournaler
år

1848-1849

omfang 3 bd

innhold

Opplysninger om l.nr., navn, alder, bosted, borgerlig stilling, når innlagt/utskrivet, når
død, iagttagelser med Hensyn til Sykdommens Væsen, Symptomer, Aarsager,
Forplantelsesmaade, Behandling m.v.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

En av protokollene er merket
"Sygeprotokol for Cholera Lazarettet i
Den Gode Hensifts Lokale"
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Formannskapet i Bergen

Formannskapet i Bergen
Henlagte saker
år

1968

omfang 3 pk

innhold

Journalnr. 2339/1968; sak vedr. sykehusdrift, del 1-2. Journalnr 2339/1968; sak vedr.
Psykiatrisk helsevern, del 3.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971

problemstillin

Henlagte saker/Henlagte gjennomsynssaker
år

1926-1937

innhold

Henlagte saker/Henlagte gjennomsynssaker vedr. sinnsykeasylene, sykehuset,
sykehusforpleiningen (utvalget), badene, fri sykehusforpleining.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

Emneordnet

fysisk stand
merknad

omfang 28 pk

rom
kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971

problemstillin

Liste over kart og tegninger blant journalsaker i henlagte saker
år

1873

omfang

innhold

Saksmappe/journalnr. : ujournalisert: Plantegning over utvidelse av det alm. sykehus.
Saksmappe/journalnr. 585/1913: Utkast til bolig for direktøren på Haukeland sykehus.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971

problemstillin

164

Formannskapet i Bergen

Ordførerens saker: Ordførerens håndarkiv, 1946-1972, saksmapper
år

1954-1955

innhold

Mapper merket "Sykehussaken".

plassering

Bergen Byarkiv

omfang
rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971, 3:Hc
volumene 61, 69.

problemstillin

år

1947-1972

omfang

innhold

Mapper merket "Haukeland sykehus" 1947-1952, 1954 (en mappe for hvert år). Mapper
merket "St. Jørgen hospital" 1950,1951,1953. Mapper merket "Haukeland sykehus del 13" for perioden 1956-1965. Mapper merket "Haukeland sykehus" for perioden 1965-

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971, 3:Hc
volumene
7,13,17,25,32,39,58,86,87,88,107,108.

problemstillin

Pakkesaker: Gjennomsynssaker ordnet etter emne; Haukeland
år
innhold
journalført

1958-1970

omfang 5 pk

Referat fra møter vedr. Haukeland sykehus og saker vedr. Haukeland sykehus
hos Finansborgermesteren i Bergen.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes
Se Byarkivets katalog: Bergens
kommunestyrearkiver 1712-1971

problemstillin

165

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland
Bilder fra byggingen av sentralblokken
år

1973-1983

omfang 1 ringperm

innhold

Bilder fra byggingen av sentralblokken, rapport fra byggenemnda 3 kvartal 1973

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 3.mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Har kopi av SABs katalog vedr.
medisinalvesen.

bygging av

Fylkesmannen i Hordaland (Medisinalstell, sign. VIII.G.)
Boks med utgiftsbilag, regnskap for Årstad sykehus
år

1913-14

innhold

utgiftsbilag, regnskap for Årstad sykehus

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 boks
rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Har kopi av SABs katalog vedr.
medisinalvesen.

drift av Årstad sykehus

Pasientprotokoll
år

1888-1907

innhold

Protokoll over smittsomme syke

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

usikkert hvilken institusjon denne er fra.
Signatur: VIII.G.2. Har kopi av SABs
katalog vedr. medisinalvesen.

166

Fylkesmannen i Hordaland (Medisinalstell, sign. VIII.G.)

Pasientprotokoll Årstad sykehus
år

1911-14

omfang 2 bd

innhold

navn, adresse, stilling, alder, diagnose, rekvirent, innkomst-/utskrivelsesdato, ant.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

protokollene dekker 1911-13 og 1912-14.
Protokollene er merket med Årstad
sykehus. Signatur VIII.G.4 og VIII.G.5.
Har kopi av SABs katalog vedr.

hvem ble innlagt for
epidemiske sykdommer.
Opprettelse/eksistens av
Årstad epidemilasarett

Skriv om Årstad sykehus/Årstad epidemilasarett
år

1873-1907

omfang 1 boks

innhold

skriv vedr. pasienter, om betaling for sykehusopphold, opprettelse av Årstad
epidemilasarett, drift

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Signatur VIII.G.3. Har kopi av SABs
katalog vedr. Medisinalvesen.

hvem ble innlagt for
epidemiske sykdommer.
Opprettelse/eksistens av
Årstad epidemilasarett

Fylkesmannen i Hordaland (Medisinalstell, sign. VIII.H.)
Om St. Jørgen hospital
år

1833-1863

omfang 2 bokser

innhold

om pasienter, søknader om inntak ved hospitalet og i det sivile sykehus, oppgaver over
spedalske, regnskap, meldinger om ledige plasser

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Har kopi av SABs katalog vedr.
medisinalvesen.

om pasienter ved St.
Jørgen, drift av t. Jørgen
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Fylkesmannen i Hordaland (Medisinalstell, sign. VIII.I.)

Fylkesmannen i Hordaland (Medisinalstell, sign. VIII.I.)
Garantier for sykehusopphold
år

1943-49

omfang 2

innhold

garantier for sykehusopphold, garantier for epidemiske sykdommer (m/ register etter

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 2. mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Har kopi av SABs katalog vedr.
medisinalvesen.

Fysiokjemikerhøgskolen/Laboratorieskolen
Diverse rundskriv
år

1982-1985

omfang

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Eksamensbesvarelser
år

1969-1986

omfang 12 bokser

innhold

For ordinær undervisning 1969-1986. For kveldsundervisning 1974-1983. For diverse
kurs 1979-1983.

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

Etter år, deretter etter fag.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

168

Fysiokjemikerhøgskolen/Laboratorieskolen

Eksamenskarakterer, Eksamensoppgaver, Søknad om opptak,
Kveldsundervisning
år

1968-1989

omfang 6 arkivbokser

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Kassabok
år

1967-1984

innhold

Med register. En side pr. leverandør.

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Korrespondanse
år

1967-1990

omfang 9 arkivbokser

innhold

Inn- og utgående korrespondanse.

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

Etter år, alfabetisk på avsender/mottaker innen hvert år.

rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Møteboker
år

1967-1984

omfang 3 bd

innhold

Møtebok styret 1967-1982. Møtebok undervisningsrådet 1972-1973. Møtebok
skoletyret 1979-1982.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

169

Fysiokjemikerhøgskolen/Laboratorieskolen

Personalet, ansettelser
år

1970-1973

omfang

innhold

Innstillinger, søkerlister, ansettelsesrådet m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Hagavik kysthospital
Arkivmateriale om tuberkulose
år

omfang

innhold

Ganske mye arkivmateriale. Filmer om arbeidsforhold og tuberkulosebehandling,

plassering

Kysthospitalet i Hagavik

rom

ordning
fysisk stand

kontaktperson Andreas Myking, Ole
Didrik Lærum, Einar

merknad

problemstillin

Haukeland sykepleierhøgskole
Brevjournal
år

1952-1967

omfang 1 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

170

Haukeland sykepleierhøgskole

Eksamens/karakterprotokoll
år

1908-1992

omfang 6 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Eksamenslister
år

1974-1991

innhold

kull 160-194

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 3 arkivbokser
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Elevfortegnelse
år

1908-1958

innhold

Med liste over sluttede 1950-1961

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 3 bd
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Inventarprotokoll
år

omfang 3 bd

innhold
plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

171

Haukeland sykepleierhøgskole

Journaler
år

1967-1990

omfang 2 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Korrespondanse etter journalnr.
år

1958-1978

omfang 2,3 hm

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Lønn/personalkort
år

1985-1987

omfang 4 arkivbokser

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Møtebok
år

1984-1994

omfang 1 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

172

Haukeland sykepleierhøgskole

Permiterte studenter
år

1976-1989

omfang 1 hm

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Protokoll over gamle kull
år

1944-1954

omfang 1 arkivboks

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Saksarkiv
år

ca 1987-1991

omfang 1 hm

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning

etter arkivnøkkel

innhold

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Skolestyrets referatprotokoll
år

1951-1984

omfang 5 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

173

Haukeland sykepleierhøgskole

Studentmapper
år

1976-1989

innhold

En mappe på hver student, Kull 170-195.

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

alfabetisk innen hvert år

omfang 10,2 hm
rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Sykepleielærerutdanning
år

1976-1979

omfang 1 hm

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Turnusprotokoller
år

1956-1992

omfang 3 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering
ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Vitnemål, kopier
år

1976-1979

innhold

Kull 163-169

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 arkivboks
rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

174

Haukeland sykhus, direktøren

Haukeland sykhus, direktøren
Diverse
år

1972

omfang 1 boks

innhold

Skriv vedr. regnskap, personale, lønn. Diverse fra Riksrevisjonen.

plassering

Bergen Byarkiv

rom

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Hudavdelingen, Haukeland sykehus
Beleggsrapport
år

1992-1994

innhold

Utskrift fra IT-avdelingen.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

omfang 1 boks
rom

4033

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Blir muligens kassert.

Bestillingslister/pakksedler
år

fra 1989

omfang 1 ringperm

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

175

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Biopsiprøvesvar
år

1985-1998

omfang 4 bokser + 14 ringpermer = 2 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

kronologisk

innhold
4033

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Daglig pasientbelegg
år

1972-1976

omfang 2 pakker

innhold

Hvor mange pasienter inn/ut hver dag, hvor mange igjen. Kopi av skjemaer sendt til
garantikontoret.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Diagnosekartotek
år
innhold
fødselsdato,

1980-90-tallet

omfang 1 skap

Opplysninger om antall kvinner/menn som har den enkelte diagnose, med
ikke navn.

plassering

Hudbygget

ordning

Etter diagnose

rom

4038

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

176

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Diagnosekort (Kartotekkort)
år

ca. 1971

omfang 2 konvolutter

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Diagnosekort, Konsultasjonsbøker
år

ca 1978-1983

omfang 1 kasse

plassering

Hudbygget

rom

ordning

I små hefter, kronologisk

innhold
0021

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Diverse administrativ arkivmateriale
år

ca. 1980-1995

omfang 14 ringpermer

innhold

Fraværsmeldinger, pasientskriv, skriv vedr. kontorrekvisita, kontooverslag,
overtidslister, verneombud.

plassering

Hudbygget

ordning

Etter emne

rom

4033

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

177

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Diverse skriv/brev
år

1992-1998

omfang 1 ringperm

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Innskrivingsprotokoll
år
innhold
innlagt

1961-1974

omfang 2 bd

Opplysninger om l.nr., navn, alder, yrke, f.sted, bosted, hvis regning pasienten er
for, diagnose, inn/utdato, merknad.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Kopi av Melding om kjønnssykdommer sendt til helserådet
år

1956-1969, 1974

omfang

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

178

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Kopier av svar fra patologisk avdeling
år

1978-1983

omfang 5 ringpermer

plassering

Hudbygget

rom

ordning

Kronologisk

innhold
4033

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Medisinbestilling
år

1970-1973

omfang 4 hefter

innhold

Beskrivelse av medisin som bestilles ved apoteket.

plassering

Hudbygget

rom

4034

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Melding til fylkeslegen vedr. Stoffmisbrukere
år

1984-1989

omfang 1 ringperm

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

179

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Oversykepleiers arkiv
år

ca. 1971-1981

omfang 1 kasse

innhold

Ringpermer som inneholder pasientskriv, skriv vedr. kostkomite, søknader fra
psoriasispasienter om helsereise, referater fra kretsstyremøter i Sykepleierforbundet,
referater fra oversykepleiermøter, rapport fra studiereise m.m.

plassering

Hudbygget

rom

4034

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

Kasse med arkivmateriale som ble ryddet problemstillin
ut av oversykepleiers kontor ved bytte av
oversykepleier.

Pasientbøker over pasienter behandlet med pencillin
år

1955-1969

omfang 4 hefter

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for Poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer
år

til 2002

innhold

Poliklinikkens dagligarkiv

plassering

Hudbygget

ordning

Etter f.dag, måned, år

omfang 5 hm
rom

1067

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

180

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Pasientjournaler for sengeposten
år

1952-1969

omfang 31 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

Etter journalnr.

innhold
4033

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

register på strips

Pasientjournaler for sengeposten og poliklinikken
år

1970-2002

omfang 191 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

etter f.dag, måned, år

innhold
1105 (1104, 1103)

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Dagligarkiv. Paienter innlagt på
sengeposten har journaler med stive
permer, pasienter ved poliklinikken har
journal med hvitt omslag. Det er flest
journaler fra poliklinikken.
Seriengjennomgås ca. En gang pr år for

Pasientjournaler for sengeposten og poliklinikken, "gjengangere".
år
innhold
ID

1970-2002

omfang 2 hm

Pasientjournaler for pasienter som ofte er innlagt/på poliklinikken. Samme serie som
399. Journalene er satt i hylle for seg selv fordi de er for omfangsrikr til å passe inn i
arkivettene i hyllene.

plassering

Hudbygget

ordning

etter navn

rom

1105

fysisk stand

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

181

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Pasientjournaler for venerisk poliklinikk
år

1955-1970

omfang 24 bokser, 4 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

etter journalnr.

innhold
0021

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

år

1971-2002

omfang 69 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

Etter f.dag, måned, år

innhold
0021

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Pasientjournaler Hudavdelingen
år

1953-1971

omfang 102 bokser = 32 hm

plassering

Hudbygget

rom

ordning

Etter journalnr.

innhold
4038

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, mors
år

1972-2001

omfang 30 hm.

innhold

Pasientjournaler for hudavdelingens sengepost og poliklinikk.

plassering

Hudbygget

ordning

etter f.dat, måned, år

rom

4038

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

182

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Pasientprotokoller for Venerisk poliklinikk
år

1955-1993

omfang ca. 1 hm

innhold

Pasientdagbok med opplysninger om navn, fødselsdato, når innlagt, diagnose.

plassering

Hudbygget

ordning

kronologisk

rom

0021

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Med register.

Politianmeldelser
år

1966-1971

omfang 5 konvolutter

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Protokoll for pasientkontroll, Veneriapoliklinikken
år

1965

omfang 1 bd

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Med register

183

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Rapportbøker
år

1995-1996

omfang 3 bd

innhold

Rapposrtbøker skrevet av sykepleiere. Nattevakter.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4038

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

år

1956-1991

omfang 20 pakker = 1 hm

innhold

Rapportbøker skrivet av sykepleiere. Dagvakter/kveldsvakter/nattevakter.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Register til pasientjournaler
år

ca. 1955-1970

innhold

Register på strips satt i stativ.

plassering

Hudbygget

ordning

alfabetisk

omfang 1 stativ
rom

0021

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

år

1953-1971

innhold

Register på strips satt i stativ.

plassering

Hudbygget

ordning

alfabetisk

omfang 3 stativer
rom

4038

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

år

1953-1971

omfang 3 stativer

184

Hudavdelingen, Haukeland sykehus
innhold

Register på strips i stativ

plassering

Hudbygget

ordning

Alfabetisk

rom

4036

fysisk stand Deler av stativene er falt fra hverandre.

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Registreringslister vedr. Refusjon
år

1984-1986, 1991

omfang 5 ringpermer

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Rekvisisjoner
år

1970-1971

innhold

Bestilling av varer.

plassering

Hudbygget

omfang 5 hefter
rom

4034

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Svar på brev"
år

1989

innhold

Inngående/utgående brev.

plassering

Hudbygget

omfang 1 ringperm
rom

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

185

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Spørreundersøkelse
år

1 boks

omfang

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Sykeprotokolller/Pasientprotokoller
år

1952-1961

omfang 2 bd

innhold

Pasientprotokoller med opplysninger om navn, alder, yrke, f.sted, bosted, hvis regning
pasienten er innlagt for, diagnose, når inn/ut, merknad, løpenr.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Timelister
år

ca. 1959-1971

innhold

Timelister for ansatte.

plassering

Hudbygget

omfang 9 pakker
rom

4034

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

186

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Utredningsskjema for HIV-pasienter
år

ca 1989-1993

omfang 1 ringperm

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Utskrivingsprotokoller
år

1952-1973

omfang 4 bd

innhold

Opplysninger om utskrivingsnr., løpenr., navn, f.dato, når inn/ut.

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Veneriapoliklinikken: Fortegnelse over HIV-pasienter
år

1986-1994

omfang 7 hefter

innhold

Konsultasjoner, behandling, blodprøver ved Poliklinikk for veneriske sykdommer.

plassering

Hudbygget

rom

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

187

Hudavdelingen, Haukeland sykehus

Ventelistebok
år

1970-1974

omfang 2 bd

innhold

Opplysninger om navn, diagnose, innleggende lege, henvisningsdato, når mottatt på

plassering

Hudbygget

ordning

Kronologisk

rom

4034

fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Vira.pap. Prøvesvar herpes
år

1985-1989

omfang 2 ringpermer

Hudbygget

rom

innhold
plassering

0021

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorsekretær Sidsel
Arends

merknad

problemstillin

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus
Administrativt arkiv, Avdelingsoverlege
år

omfang

innhold

Saksarkiv for saker som avdelingsoverlegen har behandlet.

plassering

Sentralblokken

ordning

Etter fylkeskommunens arkivnøkkel

rom

Avdelingsoverlegens kontor

fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

188

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Administrativt arkiv, Kontorleder
år

omfang

innhold

Saksarkiv for saker som kontorleder har behandlet.

plassering

Sentralblokken

ordning

Etter fylkeskommunens arkivnøkkel

rom

Kontorleders kontor

fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Administrativt arkiv, Oversykepleier
år

omfang

innhold

Saksarkiv for saker som oversykepleier har behandlet.

plassering

Sentralblokken

ordning

Etter fylkeskommunens arkivnøkkel

rom

Oversykepleiers kontor

fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Arkiv over alle som har bedt om kopi av journal
år

1990-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

Kontorleders kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

189

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Artikler utgått fra Kirurgisk avdeling
år

omfang 1 ringperm

innhold

Kopier av artikler utgått fra Kirurgisk avdeling.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Carl W. Janssen
Ringperm merket "Kirurgi - Haukeland Sh)

problemstillin

Bergens kommunale sykehuse, årsberetning
år

1905-1920, 1943-1945, 1953-1955

omfang 3 bd

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

innhold
plassering

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Brukerutvalg for Hovedbygningens ombygging
år

omfang 1 eske

innhold

Møtereferater

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Gammelt saksarkiv for avdelingsledelsen
år

1983-1990

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

På avdelingen

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

190

år

ca. 1971-1983

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus
omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

På avdelingen

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Haukeland sykehus Årsberetning
år

1973-1998

omfang 19 hft

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

ordning

Ett hefte pr. år

innhold

fysisk stand
merknad

Carl W. Janssens kontor

kontaktperson Carl W. Janssen
Lakune: 1989, 1992-1995. 1997

problemstillin

Instrukser for funktionærer og tjener ved Bergen kommunale
år

1919

omfang 1 hefte

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

innhold
plassering

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Manuskript av tidligere teknsk sjef Thor Tollefsen
år

omfang

innhold

Tittel: Utviklingen av noen hjelpetjenester.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Carl W. Janssen
Ble ikke brukt i Janssens bok om
Haukeland sykehus.

problemstillin

191

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Materiale vedr. Utstilling
år

1992

omfang 1 mappe

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

innhold
plassering

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Møtereferat hovedsakelig Kir.avd. Brukergruppe versus SOI
år

omfang 1 ringperm

innhold
plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Møtereferater for ledelsen ved Kirurgisk avdeling
år

1971-1973

omfang

innhold

Møtereferater fra Avdelingsstyret, klinikkstyret og Instituttstyret.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Nils Backer-Grøndahls plan for medisinsk høyskole i Bergen, med
tilhørende utbygging av Sykehuset
år

udatert (antaklig ca 1935-1940)

omfang 1 stensil

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

innhold
plassering

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

192

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Operasjonsbok Røde Kors klinikk i Bergen
år

1944-1946

omfang 1 bd

innhold

Usikkert om protokollen er for Røde Kors klinikk Bergen.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Operasjonsprotokoller Røde Kors Klinikk i Bergen
år

1931-1957

omfang 5 bd

innhold

Mangler innførsler for 1941-1945. For 1944-1946 fra tiden på Storetvedt skole.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Oprasjonsprotokoller
år

1941-1952

omfang 10 bd

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

innhold
plassering

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Carl W. Janssen
Lakune: 1950

problemstillin

Opreasjonskjemaer
år

ca. 1975-1978

omfang 3 kasser = ca 3 hm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok B

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Usikkert om det er Kirurgisk avdeling
som er arkivskaper.

193

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Pasientskade-/klagearkiv
år

1990-2002

omfang 2 hm

innhold

Skademeldinger fra pasienter, direkte klager, Norsk Pasientskadeerstatningssaker m.m.

plassering

Sentralblokken

ordning

Alfabetisk

rom

Kontorleders kontor

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Personalarkiv for kontorpersonale
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

Kontorleders kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Personalarkiv for legepersonale
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

Avdelingsoverlegens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

194

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Personalarkiv for pleiepersonale
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

Oversykepleiers kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Inger Johanne
Svendsen

merknad

problemstillin

Program: Offisiell opning av Haukeland sykehus 23.november 1983
år

1983

innhold

Med tilhørende bordplan.

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

omfang
rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Tilblivelse"
år

omfang 1 ringperm

innhold

Stort sett kopier av Formannskapsreferater

plassering

Sentralblokken, Kirurgisk avd.

rom

Carl W. Janssens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Carl W. Janssen

merknad

problemstillin

195

Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Væskeskjema
år

ca. 1976-1981

omfang ca 8-10 hm med ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok B

ordning
fysisk stand varierende
merknad

kontaktperson

I kaos på gulvet. Noen ringpermer ligger i problemstillin
kasser. Usikkert om det er Kirurgisk
avdeling som er arkivskaper.

Kirurgisk institutt, Haukeland sykehus
Administrative arkiver
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

På kirurgisk institutts kontorer

ordning
fysisk stand

kontaktperson Førstekonsulent Lise
Kvamsdal, Kirurgisk

merknad

problemstillin

Bilder
år

1924-2002

innhold

Bilder av avdelingsoverleger (4 stk), bilder av doktorander (50 stk)

plassering

Sentralblokken

ordning

Innrammet, henger på veggen

fysisk stand god
merknad

omfang 54 stk
rom

i korridor ved Kirurgisk institutt

kontaktperson Førstekonsulent Lise
Kvamsdal, Kirurgisk

Bildene med presentasjon av hver
problemstillin
doktorand ligger også på Internettsidene
til Kirurgisk institutt:
http://www.uib.no/med/avd/kir/avhandli
nger/doktorgr.htm

196

Kvinneklinikken

Kvinneklinikken
Administrativt arkiv
år

fram til 2002

omfang 1 arkivskap

innhold

Budsjett, regnskap, administrasjon av fellesmottak, beleggsrapporter,
informasjonsvirksomhet, utstyr, turnusplanlegging, nye stillinger, lønn m.m.

plassering

Kvinneklinikken

ordning

etter fylkeskommunens arkivnøkkel

rom

kontorleders kontor

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Avdelingsoverlegens uavsluttede saker
år

fram til 2002

innhold

Budsjett, areal, økonomi, eiendom m.m.

plassering

Kvinneklinikken

ordning

etter emne

omfang 1,5 hm
rom

Avd.overlegens kontor

fysisk stand god

kontaktperson Bodil Tyse

merknad

problemstillin

Bilder
år

omfang

innhold

Portretter

plassering

Kvinneklinikken

rom

Forrom til auditoriet, 4 etg

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

197

Kvinneklinikken

Bilder fra Kvinneklinikken, skjøte, målebrev m.m.
år

1926 og framover

omfang

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

Korridor utenfor avd.jordmor

ordning
fysisk stand god

merknad

kontaktperson Magny Fields,
Avdelingsjordmor Mary
Marøy

De innrammede skrevne dokumenter som problemstillin
henger i korridoren er kopier, originalne
er oppbevart i arkivet.

Brevjournalsaker
år

1962-64

innhold

Journalsaker

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

ordnet alfabetisk etter navn/tema

omfang 1 ringperm
rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Diverse korrespondanse og skriv
år

1913-1957

omfang 2 bokser

innhold

Diverse skriv bl.a. til styreren og kassereren ved Kvinneklinikken

plassering

Bergen Byarkiv

rom

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

198

Kvinneklinikken

Ferielister, timelister
år

ca 1990-2002

omfang

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

kontorleders kontor

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Magny Fields

Gjenpart beholdt i avdelingen, originalen problemstillin
sendt til lønnskontoret

Fødejournaler (Pasientjournaler)
år

1934-1971

omfang 801 arkivbokser

innhold

om mor: navn, alder, stilling, fødested, antall fødsler, sykehistorie, helbred under
svangerskapet, amming, beskrivelse av mage, innvendig og fødselens gang, barnets
kjønn, fødselstidspunkt, vekt, lengde m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

beskrivelse av
institusjonsfødsel, hvem
fødte på sykehus endringer over tid, hva
slags hjelp/behandling

Fødselsprotokoll for elevene
år

1936-1943 + 4 prot. U.år

omfang 21 bd

innhold

om mor: løpenr., navn, adresse, alder, stand, antall fødsler, om fødsel: dato, leie, annen
hjelp, navn på hjelper, om barn: kjønn, modenhet, levende/dødt, vekt, lengde

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

4 prot. uten år

Hvem var innlagt på
fødeavd., hvilke
hjelpemidler ble brukt ved
fødsel, størrelsen på barna

199

Kvinneklinikken

Fødselsprotokoll for kvinneklinikken
år

1933-1943, 1946

omfang 34 bd

innhold

om mor: løpenr., navn, adresse, alder, stand, antall fødsler, om fødsel: dato, leie, annen
hjelp, navn på hjelper, om barn: kjønn, modenhet, levende/dødt, vekt, lengde

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

mangler: 01.01.-03.11.1935, 04.12.31.12.1940, 16.10.1943-02.10.1946

Hvem var innlagt på
fødeavd., hvilke
hjelpemidler ble brukt ved
fødsel, størrelsen på barna

Fødselsprotokoller
år

1927-2002

innhold

Alle nyfødte registrert.

plassering

Kvinneklinikken

ordning

kronologisk

omfang 5 hm
rom

Avdelingsjordmors kontor

fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsjordmor Mary
Marøy

merknad

problemstillin

Gjenstander, utstilling
år

omfang

innhold

Gjenstander bl.a. til hjelp ved fødsel, fødselstenger, spiraler o.a.

plassering

Kvinneklinikken

rom

Forrom til auditoriet, 4 etg

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

200

Kvinneklinikken

Journaliserte skriv
år

1938-1957

omfang 11 bokser

plassering

Bergen Byarkiv

rom

ordning

Etter journalnr.

innhold
reol 064

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Lærebok for jordmorelever med personlige notater
år

omfang 1 bd

innhold
plassering

Kvinneklinikken

rom

Avdelingsjordmors kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsjordmor Mary
Marøy

merknad

problemstillin

Avdelingsjordmor Mary Marøy har fått
boken som gave fra en tidligere jordmor
(en dame passert 80 år)

Lønningsprotokoller
år

1949-1957

omfang 8 bd.

innhold

En side pr. ansatt: Stilling, navn, ansatt fra, emolumenter, lønn, kvittering for mottatt

plassering

Bergen Byarkiv

rom

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Med register

201

Kvinneklinikken

Malerier/bilder
år

omfang 10 stk

innhold

Portretter, sannsynligvis av avdelingsoverleger

plassering

Kvinneklinikken

rom

Auditoriet, 4 etg

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Operasjonsprotokoller
år
innhold
varighet,

1928-1964

omfang 16 bd

navn, alder, diagnose, betegnelse på operasjon, dato, narkosemiddel, -mengde, operasjonsvarighet, operatør

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvilke diagnoser pas. fikk,
hva slags behandling,
hvem som ble innlagt

Pasientjournaler
år

1996-2002

omfang 730 hm

plassering

Kvinneklinikken

rom

ordning

etter f.dag, måned, år, alfabetisk

innhold
0067

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

år

1984-1995

omfang 343 hm

plassering

Kvinneklinikken

rom

ordning

etter f.dag, måned, år, alfabetisk

innhold
0092

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

år

1971-1983

omfang 164 hm
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innhold

Journaler fra gynekologisk fra 1971, journaler fra føden fra 1974

plassering

Kvinneklinikken

ordning

etter f.dag, måned, år, alfabetisk

rom

4056

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Pasientjournaler gynekologisk avdeling.
år

1934-1970

omfang 332 arkivbokser

innhold

navn, alder, stilling, fødested, adresse, yrke (eget eller forsørgers), sykehistorie,
innleggelses-/utskrivingsdato, diagnose, operasjon, behandling, skriv fra
laboratorieundersøkelser og røntgen, kurver

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, føden
år

1972-1973

omfang 15 hm

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

4012

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, mors
år

1971-2002

innhold

Pasienter som døde på sykehuset.

plassering

Kvinneklinikken

omfang 20 hm
rom

4004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin
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Pasientjournaler, nærarkiv
år

2002

omfang 6 hm

innhold

Journaler til kvinner som skal føde i løpet av den nærmeste måneden.

plassering

Kvinneklinikken

ordning

etter måned, f.dato

rom

Avd. For obstretikk

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Pasientkartotek for Fødeavdelingen
år

1941-42, 1944-46

innhold

register over fødende

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

alfabetisk

omfang 5 esker
rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

mangler: 1942 O-Ø

problemstillin

år

1948-1971

omfang arkivskap

innhold

register over fødende

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Pasientkartotek for Gynekologisk avd.
år

1941-70

innhold

register over pasienter på gyn.avd.

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

alfabetisk

omfang arkivskap
rom

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin
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Pasientprotokoller Gynekologisk avdeling
år

1926-28, 1930-40

omfang 5 bd

innhold

pasientens navn, alder, stilling, adresse, hvem som betaler, romnr., når
innskrevet/utskrevet, ant. Liggedager, diagnose, hvilken behandling, av hvem innlagt

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvilke diagnoser pas. fikk,
hva slags behandling,
hvem som ble innlagt

Pasientskade-/klagesaker
år

ca 1992-2002

omfang 1 arkivskap

plassering

Kvinneklinikken

rom

ordning

etter mors f.dato

innhold
Avd.overlegens forkontor

fysisk stand god

kontaktperson Bodil Tyse

merknad

problemstillin

Personalarkiv, fødeseksjonen
år

fram til 2002

omfang

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

Avdelingsjordmors kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsjordmor Mary
Marøy

merknad

problemstillin
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Personalarkiv, gynekologisk seksjon
år

fram til 2002

omfang

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

Oversykepleiers kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Personalarkiv, kontorpersonale
år

fram til 2002

omfang 1 skuff

plassering

Kvinneklinikken

rom

ordning

en mappe på hver ansatt

innhold
kontorleders kontor

fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Personalkort/Lønnskort
år

1941-1956

omfang 2 bokser

innhold

Ett kort pr. ansatt. Opplysninger om navn, medlemsnr., stilling, f.dato/-sted, adresse,
Innflyttet fra, når begynt/sluttet, inn-/utmeldt trygdekassen, trygdekassepremie, m.m.

plassering

Bergen Byarkiv

ordning

alfabetisk

rom

reol 064

fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Registerkort, føden
år

1972-1973

omfang 4 bokser

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

4012

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin
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Saksarkiv, avdelingsoverlegen
år

ca 1992-2002

omfang 2 arkivskap

plassering

Kvinneklinikken

rom

ordning

etter fylkeskommunens arkivnøkkel

innhold
Avd.overlegens forkontor

fysisk stand god

kontaktperson Bodil Tyse

merknad

problemstillin

Signaturprotokoll for jordmorelever og barselelever
år

1926-1973

omfang 1 bd

innhold

Egenhendig underskrift til alle elevene som begynte som jordmorelever ved KK samt
barselelever (elever ved mødrehjemmet)

plassering

Kvinneklinikken

rom

Avdelingsjordmors kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsjordmor Mary
Marøy

merknad

problemstillin

Utlysninger, innstillinger til stillinger
år

ca 1990-2002

omfang

Kvinneklinikken

rom

innhold
plassering

kontorleders kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Magny Fields

merknad

problemstillin

Vaktprotokoll
år

1934

innhold

vaktliste

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

arbeidstid for de ansatte
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Kvinneklinikken/Fødselsstiftelsen
Ansøkningsprotokoll for jordmorskolen
år

1861-67, 1923-30

omfang 2 bd

innhold

søkere til jordmorskolen: navn, alder, stilling, bosted, "fysisk bequemhed",
"sædelighed", attester, utdanning m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god
merknad
jordmorutdanning

kontaktperson Statsarkivar Yngve
problemstillin

søkere til

Byggekomiteens forhandlingsprotokoll for Kvindeklinikkens nybygning
år

1916-24

innhold

møtereferat

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

bygging av

Dagbøker for overlegen (?)
år

1900-1931

innhold

om innkjøp, reparasjoner o.a.

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 2 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

muligens protokoll for forvalter?
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Dagbøker over pasienter
år
innhold
m.m.
plassering

1862-1913

omfang 5 bd

register over pasienter: navn, romnr., hvem betalte, innleggelses-/utskrivingsdato,
Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvem ble innlagt

Diverse mapper og pakker
år

1861-1901, 1928

omfang 3 mapper

innhold

statistikk over barselkvinner og nyfødte, kassakontoekstrakt, budjettforslag,
årsberetning, romplan, regnskap, inventarfortegnelse, avskrift(?) av pasientjournal 1928

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

delvis systematisk ordnet

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Explorasjonsprotokoll (Undersøkelsesprotokoll)
år

1912-1941

omfang 2 bd

innhold

undersøkelse av gravide: pasientens navn, alder, stilling, adr., fødested, sykdommer i
slekten, tilstand i dette og tidl. svangerskap, menstruasjon, terminfastsettelser,
undersøkelse av holdning/ gange/ bryster/underliv, hvem som undersøkte

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hva som ble vektlagt ved
svangerskapsundersøkelse
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Forelesningsreferat, studienotater for Jørgen Løvset
år

omfang 21 hft

innhold

notater fra forelesninger i patologisk anatomi, bakteriologi, hud, fysiologi, kirurgi,
indremedisin, kjemi, fredagsdemonstrasjon, klinikk

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

små hefter

legeutdanning,

Fødselsmeldinger
år

1837-1890, 1926-30, 1932-38, 1942, 1943

omfang 3 pakker

innhold

legg om fødsel i dølgsmål (1837-1890), fødselsmeldinger (1926-43) barn født utenfoe
ekteskap(spuriameldinger), dissenterforeldre

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Hovedbok
år

1880-1894

innhold

regnskap

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

økonomi, regnskap

Innskrivingsprotokoller
år

1911-26

omfang 2 bd

innhold

pasientens navn, stilling, adresse, innskrivingsdato, betalt

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvem ble innlagt
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Inventarprotokoll
år

1861-ca. 1920

innhold

oversikt over inventar

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 5 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

økonomi, regnskap, utstyr

Journal for tilsynskomiteen ved Jordmorskolen og Fødselstiftelsen i
år

1879-1893

innhold

Journal over innkomne skriv

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

med noen løse skriv bl.a. fra Justis- og
politidepartementet

drift av fødselstiftelsen og
jordmorskolen

Journal/dagbok for bygningsfører for Ny Kvindeklinikk i Bergen
år
innhold
bilder
plassering

1922-26

omfang 1 bd

daglige opptegnelser om framdriften i byggeprosjektet, samt dagens temperatur, 79
Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Statsarkivar Yngve

med bilder. Protokollen ført av byggeleder problemstillin
N. O. Hoshovde

bygging av
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Journaler
år

1870-1936

omfang 5 bd

innhold

journal over innkomne skriv, for 1927-36 også over utgående

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

to protokoller for årenen 1870-1909 og
1902-1912 er både kopibok og journal i
samme protokollen (kopibok foran,

Journalprotokoller (statistikk)
år

1861-1911

innhold

statistikk over fødende

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 2 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Kassajournaler
år

1861-1913, + 1 spes. for 1898

innhold

regnskap

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 5 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

økonomi, regnskap

Kassakontoprotokoller
år

1861-80, 1894-1926

innhold

regnskap

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 5 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

økonomi, regnskap
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Kopibøker
år

1861-1924

innhold

kopi evt. sammendrag av utsendte brev

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 10 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god. Noen prot. har tynne blad med delvis
Statsarkivar Yngve
uleselig skrift
merknad

To protokoller for årene 1870-1909 og
1902-1912 er både kopibok og journal i
samme protokollen (kopibok foran,
journal bak). Lorentz Severin Petersen,

kontaktperson

problemstillin

Manuskripter og opptegnelser ang. Eklampsi for overlege Kjelsberg
år

omfang 1 mappe

innhold

Manuskripter og opptegnelser ang. Eklampsi

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Mappe fra presten ved Fødselstiftelsen
år

1875-1926

omfang 1 mappe

innhold

fødselsmelding, dåpsmelding, farskapserkjennelse, rundskriv m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

ordning

ordnet på år

rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin
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Meldingsgjeparter fra Poliklinikk for Spædbørn
år

1911-18

omfang 1 boks

innhold

om foreldre: navn, adr., stilling, i.e./u.e., om barn: navn, f.dato, evt. pleiemor, ernæring
(bryst, hvor lenge/ofte, annen ernæring), lengde/vekt, morens helbredstilstand

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

ordning
fysisk stand god
merknad
spebarnsernæring,

kontaktperson Statsarkivar Yngve
problemstillin

amming,

Overjordmors protokoller
år

1900-1926

omfang 7 bd

innhold

om mor: navn, alder, borg.stilling, fødested, bosted, betaling, romnr., antall fødsler,
innleggelses-/utskrivingsdato, om barn: navn, kjønn, fødselsdato, dåpsdato, anmerkn.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvem fødte i institusjon

Overlegens protokoll
år
innhold
om

1900-1940

omfang 12 bd

om mor: navn, alder, stand, fødested, adresse, rekvirent, romnr., når innlagt/utskrevet,
barnet: kjønn, fødselstidspunkt, merknader

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin
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Overlegens protokoller (?)
år

1876-1906

omfang 16 bd

innhold

om mor: nr., navn, hvilken fødsel, når innlagt, når fødte, når utskrevet, om fødsel:
tidspunkt, leie, hjelpere, beskrivelse av forløp/behandling/sykdom, om barn: kjønn,

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

det er litt usikkert om dette er overlegens problemstillin
protokoller. Protokollene er ikke merket
med annet enn årstall

legenes
vurdering/behandling av
fødsel

år

1901-1911

innhold

omhandler nyfødte som fikk blemmer på kroppen noen dager etter fødsel

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 1 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Protokollen er umerket. Det er litt
usikkert om dette er overlegens

legenes
vurdering/behandling av
fødsel

Pasientjournal
år

1921-26

omfang 1bd

innhold

navn, alder, borg.stilling, fødested, bosted, rekvirent, antall fødsler, innleggelses/utskrivingsdato, liggedager, anmerkn.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 2. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

sannsynligvis for fødeavd.
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Pasientjournaler føde/gyn.
år

1870-1933

omfang 63 bd

innhold

om mor: navn, alder, stilling, fødested, antall fødsler, sykehistorie, helbred under
svangerskapet, amming, beskrivelse av mage, innvendig og fødselens gang, barnets
kjønn, fødselstidspunkt, vekt, lengde m.m., beskrivelse av barseltiden

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 2.-3. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

mangler: 1861-69, 1871-77, 1879, 1881.
Fom. 1926 delt i gyn.avd. Og fødeavd.

beskrivelse av
institusjonsfødsel, hvem
fødte på sykehus endringer over tid, hva
slags hjelp/behandling

Protokoll for bygningskommissionen
år

1875-1876

omfang 1 bd

innhold

referat fra fire møter i bygningskommissionen

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Statsarkivar Yngve

Referatene er skrevet på løst ark som ligger
inni protokollen. Protokollen er umerket
og blank.

problemstillin

Protokoll over fødsler
år

1861-1964

omfang 36 bd

innhold

om mor: løpenr., navn, adresse, alder, stand, antall fødsler, om fødsel: dato, leie, annen
hjelp, navn på hjelper, om barn: kjønn, modenhet, levende/dødt, vekt, lengde

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

mangler for årene 1913-18, 1924-26, 1942

Hvem var innlagt på
fødeavd., hvilke
hjelpemidler ble brukt ved
fødsel, størrelsen på barna
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Protokoll over rettslig likskue
år

1903-1911

omfang 1 bd

innhold

beskrivelse av likfunn og obduksjon, bl.a. fra sak om fødsel i dølgsmål

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

liten protokoll, umerket

fødsel i dølgsmål

Regnskapsprotokoller
år

1872-1912

innhold

regnskap

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 3 bd
rom

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

økonomi, regnskap

Utskrivingsprotokoller
år

1937-55

omfang 2 bd

Statsarkivet i Bergen

rom

innhold
plassering

3. Mag, 1393, 1. Reol

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

hvem ble innlagt
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Mentalsykehuset

Mentalsykehuset
Hovedbok
år

1960-1873

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Kassabok
år

1855-1880

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Pasientregnskap
år

1834-1866

omfang 1 bd

innhold

Pasientens navn, løpenr., inn-/utskrivingsdato, liggedager, Stiftelsens tilgodehavende,

plassering

Bergen Byarkiv

rom

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin
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Mentalsykehuset

Regnskapsbok
år

1854-1869

omfang 1 bd

Bergen Byarkiv

rom

innhold
plassering

reol 064

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Byarkivar Arne Skivenes

merknad

problemstillin

Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus
Diagnosekort
år
innhold
alder,

1952-1978

omfang 1 arkivskap

Kort på hver diagnose med opplysninger om hvilke pasienter som har diagsnosen,
når de var innlagt samt henvisning til journalen.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

Alfabetisk etter diagnose

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

EEG-kurver
år

1981-1991

innhold

EEG-kurver på store ark

plassering

Gamle hovedbygning

omfang
rom

loftet til KNF

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre
EEG-kurver kan kasseres etter 10 år .
Disse er blitt liggende igjen, usikkert
hvor lenge de blir bevart.

problemstillin
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Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus

EEG-prøveresultater
år

1952-1967, 1980-1987

innhold

Resultater av EEG-prøver

plassering

Gamle hovedbygning

omfang 93,5 hm
rom

0016

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

år

1968-1979

innhold

Resultater av EEG-prøver

plassering

Gamle hovedbygning

omfang 161 hm
rom

0019

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Epikriser
år

1952-1997

omfang 10,5 hm med ringpermer

innhold

Kopier av epikriser som også er i journalene.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

Etter innleggelsestidspunkt.

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Serien er laget til som sikkerhetskopi i
tilfelle journalen er borte.

Familiearkiv
år

omfang 1 arkivskap

innhold

Journaler til pasienter fra enkelte famlier. Journalene inneholder samme type
opplysninger som øvrige journaler.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

Etter familie

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Serien er laget til i forbindelse med
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Forskningsmateriale
år

ca. 1989-2000

omfang 11 hm

innhold

Arkivmateriale til legers forskningsprosjekter

plassering

Gamle hovedbygning

rom

rom 0016

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre
Bl.a. for dr. Tysnes. Pakket i kasser

problemstillin

Kontorlederens arkiv
år

ca. 1989-1999

omfang 4 hm ringpermer

innhold

Aministrativt arkivmateriale, PM-meldinger

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter emne

rom

Rom 1158, Depot

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Kontorleder Eva Sætre

Overlegens arkiv
år

1990-tallet

omfang ca. 12 hm + 2 arkivskap

innhold

Forskningsmateriale, administrativt materiale

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter emne

rom

Rom 1158, Depot

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Overlege Johan A. Aarli. Sannsynligvis
også liknende type materiale på
avdelingsoverlegens kontor.
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Pasientjournaler poliklinikk
år

1953-1969

innhold

Journaler for pasienter ved poliklinikken.

plassering

Gamle hovedbygning

omfang ca. 30 bokser, 10 hm
rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

Fra ca. 1970 arkiveres journalene til
problemstillin
pasienter ved poliklinikken sammen med
avdelingens øvrige journaler.

Pasientjournaler, i bokser
år

1952-1962

innhold

Journaler til pasienter ved Nevrologisk avdeling. Opplysninger om personalia,
sykehistorie, når innlagt, diagnose, behandling, fortløpende journalføring om
tilstanden, forskjellige prøveresultater, epikrise.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

Etter løpenr.

fysisk stand god
merknad

omfang (se "Pasientjournaler, mapper i
hyller")

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

Antall hyllemeter er for gamle journaler i problemstillin
bokser samt journaler i arkivetter i hyller
beregnet til ca 230 hm tilsammen (ID
377+378)

Pasientjournaler, mapper i hyller
år

1963-2002

innhold

Journaler til pasienter ved Nevrologisk avdeling. Opplysninger om personalia,
sykehistorie, når innlagt, diagnose, behandling, fortløpende journalføring om
tilstanden, forskjellige prøveresultater, epikrise.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

Etter fødselsdag, -måned, -år

fysisk stand god
merknad

omfang ca 240 hm (inkl. serien i bokser)

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

Antall hyllemeter er for gamle journaler i problemstillin
bokser samt journaler i arkivetter i hyller
beregnet til ca 230 hm tilsammen (ID
377+378)
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Pasientjournaler, mors
år

1952-2002

omfang 16 hm

innhold

Journaler for pasienter som er døde i avdelingen

plassering

Gamle hovedbygning

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Personalmapper kontorpersonale
år

omfang

innhold
plassering

Gamle hovedbygning

rom

Kontorleders kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Personalmapper leger
år

omfang

innhold
plassering

Gamle hovedbygning

rom

Avdelingsoverlegens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Personalmapper pleiepersonale
år

omfang

innhold
plassering

Gamle hovedbygning

rom

Oversykepleiers kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin
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Prøveresultater EMG-prøver og andre prøver
år

1965-2002

omfang 27 hm

Gamle hovedbygning

rom

innhold
plassering

rom 0015

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre
For perioden 1965-1987 ligger
proveresultatene i bokser etter år. Etter
1987 ligger de i mapper i hyllene.

problemstillin

Prøveresulteter KNF
år

omfang

innhold

Resultater fra prøver tatt ved seksjon for Klinisk nevrofysiologi (KNF)

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

rom 2053, Arkiv 243

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Registerkort
år

omfang 3 arkivskap

innhold

Kort på hver pasient med opplysninger om navn, diagnose, når innlagt.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

alfabetisk

rom

Journalarkivet/ekspedisjonen 1.

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Registerkort før 1965. Registerkort 1965-1985
år

-1985

omfang 2 arkivskap

Gamle hovedbygning

rom

innhold
plassering

rom 0015

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin
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Registerkort til EEG-prøver
år

1971-1987

omfang 4 arkivskap

Gamle hovedbygning

rom

innhold
plassering

0019

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Eva Sætre

merknad

problemstillin

Delt i kvinner/menn

Personalavdelingen, Haukeland sykehus
Annonsekopier
år

1969-1980

omfang 12 ringpermer = 0,6 hm

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

ordning

etter år

innhold
Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ansettelser
år

1978-1984

innhold

Kopi av ansettelsesbrev.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

alfabetisk

omfang 3 ringpermer
rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

225
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Ansettelsesråd
år

1984

innhold

Sakslister og protokoll

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

ordning
fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Bok over ansatte
år

omfang 3 bd

innhold

Bok over ekstravakter? Opplysninger om dato, navn, avdeling.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Kronologisk

rom

Loftet/krok A, i kasse med annet.

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Bøker over avdelingspiker
år

1972-1974

innhold

Navn, f.dato, avdeling, start-tidspunkt(?)

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 3 bd
rom

Loftet/ krok A, i kasse med annet.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

1 bok merket "Ønskes ikke tilbake"

Bøker over ettermiddagsvakter (Ekstravakter?)
år

1978-1980

omfang 5 bd

innhold

Opplysning om dato, avdeling og ansattes navn.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Kronologisk

rom

Loftet/hylle ved krok A

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin
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Diverse ringpermer
år

1984, 1995, 1998

omfang 3 ringpermer

innhold

Ringpermer merket Ekstern 1984, T. Kiserud 9652 1998, Fagforening til lønn/tr.oppg.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

ordning
fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Diverse skriv, renholdsavdelingen
år

1970-1975

omfang 2 ringpermer

innhold

2 ringpermer med diverse skriv, den ene er merket "Korrespondanse vedr. Søkere".

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/hylle ved krok A

ordning
fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Endringsmeldinger/Fratredelsesmeldinger
år

1993-1995

omfang 33 ringpermer = 3 hm

innhold

Melding om endring i stilling, lønn eller personlige forhold samt fratredelsesmeldinger.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

etter år, alfabetisk

rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

Endringsmeldinger skal også være i
personalkonvolutten.

problemstillin

år

1973-1977

omfang

innhold

Melding sendt til personalkontoret om endring i stilling, lønn, eller personlige forhold.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/hylle ved krok A

ordning
fysisk stand Stort sett bra, støvete
merknad

kontaktperson

Bunke med løse ark, delvis buntet sammen
med hyssing.

problemstillin

227

Personalavdelingen, Haukeland sykehus

Ferielister
år

1977-1979

innhold

Ansattes navn og tidsrom for ferie.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang ca. 5 cm + 1 ringperm i kasse på
gulvet

rom

Loftet/ krok A samt i hylle ved
krok A

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson
I kasse på gulvet sammen med annet.

problemstillin

Melding om fravær
år

1977-1979

omfang 1 bunke, ca 5 cm.

innhold

Melding om fravær sendt til personalavdelingen. Opplysninger om hvem som var
fraværende, hvor lenge, årsak.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/hylle ved krok A

ordning
fysisk stand Stort sett bra.

kontaktperson

merknad

problemstillin

Buntet sammen med hyssing.

Permisjoner
år

1984

innhold

Kopier av meldinger om permisjon

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

alfabetisk

omfang 2 ringpermer
rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god (skjeve ringpermer)

kontaktperson

merknad

problemstillin
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Protokoll for timehjelp, renholdsavdelingen
år

1977-1978

omfang 2 bd

innhold

Protokoller merket: "Timehjelp annenhver helg" og " Helgebok Renholdsavdelingen"

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Alfabetisk

rom

Loftet/hylle ved krok A

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Reiseregninger
år

1994-2000

innhold

Reiseregninger fra forskjellige avdelinger.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

etter år, alfabetisk

omfang 136 ringpermer + 10 kasser
rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Søkerlister B
år

1984

innhold

Bokstavene M-Å

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

alfabetisk

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Timelister
år

1972-1982

omfang 3 hm + 2 kasser på gulvet

innhold

Timelister for timehjelp, overtid fra flere avdelinger. Opplysninger om ansattes navn,
tidsrom for arbeid, antall timer.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Etter mnd., avdeling

rom

Loftet/hylle ved krok A

fysisk stand Stort sett bra, støvete

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ark buntet sammen med hyssing.
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Timelister i små notisbøker, Renholdsavdelingen
år

ca 1975-1979

omfang ca 300-400 stk = 3 kasser

innhold

En til flere ansatte i hver bok, navnene står som regel på omslaget, men ikke alltid.
Opplysninger om hvilken avd. den enkelte jobbet på samt tidsrom.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Etter ansatte, uordnet

rom

Loftet/hylle ved krok A

fysisk stand stort sett bra

kontaktperson

merknad

De fleste er uten årstall. Trolig fra
midten/siste halvdel av 1970-tallet.

problemstillin

år

1984

omfang 5 ringperm

innhold

Skriv vedr. Vikarer: tiltredelseserklæringer, søknader, kopier av vitnemål/attester,
endingsmeldinger m.m.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

alfabetisk

Vikarer

rom

Loftet/3-fags-reol til venstre

fysisk stand god

kontaktperson

merknad

problemstillin

Radiografhøgskolen
Diverse arkivmateriale
år

omfang 6 hm

innhold
Lærere sluttet ved skolen, lærebøker, målsetting, evaluering til avdelingene,
elevmapper,
korrespondanse, studentråd, timelærere, lønn, originalmanus, hovedoppgaver, møter,
rundskriv, styremøter, høskoleråd, søknader
plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Radiografskolens virksomhet. Hvem var
elever ved skolen?
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Revmatologisk avdeling, Haukeland sykehus
Avdelingsoverlegens arkiv
år

omfang

innhold

Administrativt materiale, avdelingsoverlegens forskningsmateriale m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

rom

Avdelingsoverlegens kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Avdelingsoverlege Jørg
Utne Sørensen

merknad

problemstillin

Pasientjournaler for poliklinikk og sengepost, journaler som ikke har
vært aktive etter 1996
år

ca. 1974-1996

omfang 40 hm

innhold

Opplysninger om navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status
presens, behandling, tilstand senere, svar på lab.prøver/undersøkelser,
sykepleierapporter, temp.kurver, epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

rom 4060

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Også pasienter fra Hatlestad sykehus

Pasientjournaler kirurgiske pasienter
år

1975

omfang 5 bokser

innhold

Vedr. pasienter som ble innlagt for brudd. Navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose,
sykehistorie, status presens, behandling, tilstand senere, svar på
lab.prøver/undersøkelser, sykepleierapporter, temp.kurver, epikriser,

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

uorden

rom

rom 4060

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Pasienter fra Hatlestad sykehus.
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Pasientjournaler, aktivt arkiv
år

ca. 1976-2002

omfang 105 hm

innhold

Navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status presens, behandling,
tilstand senere, svar på lab.prøver/undersøkelser, sykepleierapporter, temp.kurver,
epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m. Hoveddelen er nye journaler fra etter 1996

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

rom 3005

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Store tykke journaler er delt. Den eldste
delen er satt for seg.

Pasientjournaler, delte journaler/prøvesvar
år

ca. 1976-2002

omfang 4 hm

innhold

Eldste del av tykke journaler fra aktivt arkiv.

plassering

Gamle hovedbygning

rom

rom 3005

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, gamle journaler
år

1964-1974

omfang 16 hm

innhold

Opplysninger om navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status
presens, behandling, tilstand senere, svar på lab.prøver/undersøkelser,
sykepleierapporter, temp.kurver, epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

alfabetisk, etter f. år på hver bokstav

rom

rom 4018

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

Også pasienter fra Hatlestad sykehus

problemstillin

år

1947-1962

omfang 1-2 hm i en kasse

innhold

Opplysninger om navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status
presens, behandling, tilstand senere, svar på lab.prøver/undersøkelser,
sykepleierapporter, temp.kurver, epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

alfabetisk

fysisk stand god

rom

rom 4060

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten
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merknad

Også pasienter fra Hatlestad sykehus

Revmatologisk avdeling, Haukeland sykehus
problemstillin

Pasientjournaler, gamle polikliniske journaler
år

ca. 1976-2002

omfang 5 hm

innhold

Navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status presens, behandling,
svar på lab.prøver/undersøkelser, epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

rom 3005

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, mors
år

ca 1947-2002

omfang 12 hm

innhold

Opplysninger om navn, adresse, f.dato, inn-/utdato, diagnose, sykehistorie, status
presens, behandling, tilstand senere, svar på lab.prøver/undersøkelser,
sykepleierapporter, temp.kurver, epikriser, innkomne/utgående skriv, m.m.

plassering

Gamle hovedbygning

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

rom 4060

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Åse Breisten

merknad

problemstillin

Også pasienter fra Hatlestad sykehus

Personalsaker
år

omfang

innhold
plassering

Gamle hovedbygning

rom

Avdelingsoverlegens kontor

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Avdelingsoverlege Jørg
Utne Sørensen

merknad

problemstillin
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Sentralarkivet, Haukeland sykehus
Pasientjournaler
år

1961-2002 (til dags dato)

innhold

personalia, epikriser, kontinuerlig ført journal, operasjonsbeskriv., endoscopibeskriv.,
lab.-beskrivelser, EKG-kurver, anestesijournaler, observasjonsskjemaer,
spesialistundersøkelser, kurver, utskrivingsskjema, sykepleierapporter, andre dok. og

plassering

Sentralblokken

ordning

etter fødselsdag, måned, år

fysisk stand god
merknad

omfang 400000-500000 journaler

rom

Underetg., Sentralarkivet

kontaktperson Avdelingsleder Lovise
Nøstdal

Felles journaler/journalarkiv for de fleste problemstillin
avdelingene i Sentralblokken: medisinsk,
kirurgisk, hjerte-, ortopedisk, øre-nesehals-, plastikkirurgisk, kjevekirurgisk,
lungeavd. Unntak: onkologsk og

Hvem blir innlagt på HS,
for hvilke sykedommer,
hva slags behandling

Pasientjournaler på mikrofilm
år
innhold
mikrofilmer

Ca. 1981-2000

omfang

Pasientjournaler som ikke hadde vært i bruk på 10 år (levende pasienter) blir
og originalen kassert. Også mors-journaler ble mikrofilmet (ett år etter dato for mors) i
perioden ca 1991-2000.

plassering

Sentralblokken

ordning

etter fødselsdag, måned, år

fysisk stand god
merknad

rom

Underetg., Sentralarkivet

kontaktperson Avdelingsleder Lovise
Nøstdal

Felles journaler/journalarkiv for de fleste problemstillin
avdelingene i Sentralblokken: medisinsk,
kirurgisk, hjerte-, ortopedisk, øre-nesehals-, plastikkirurgisk, kjevekirurgisk,
lungeavd. Unntak: onkologsk og

Hvem blir innlagt på HS?
For hvilke sykedommer?
Hva slags behandling?
Endringer i behandling,
dødsårsaker.

234

Sentralarkivet, Haukeland sykehus

Pasientjournaler, mors
år

1961-2001

innhold

personalia, epikriser, kontinuerlig ført journal, operasjonsbeskriv., endoscopibeskriv.,
lab.-beskrivelser, EKG-kurver, anestesijournaler, observasjonsskjemaer,
spesialistundersøkelser, kurver, utskrivingsskjema, sykepleierapporter, andre dok. og

plassering

Sentralarkivets fjernarkiv i

ordning

etter fødselsdag, måned, år

fysisk stand god
merknad

omfang 250000-300000 journaler

rom
kontaktperson Avdelingsleder Lovise
Nøstdal

Felles journaler/journalarkiv for de fleste problemstillin
avdelingene i Sentralblokken: medisinsk,
kirurgisk, hjerte-, ortopedisk, øre-nesehals-, plastikkirurgisk, kjevekirurgisk,
lungeavd. Unntak: onkologsk og

Hvem blir innlagt på HS?
For hvilke sykedommer?
Hva slags behandling?
Endringer i behandling,
dødsårsaker.

Røntgenbilder
år

de 10 siste år

omfang

innhold

Røntgenbilder for alle avdelingene ved HS med unntak av Barnerøntgens to siste

plassering

Sentralblokken

rom

Underetg., Sentralarkivet

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Avdelingsleder Lovise
Nøstdal
Røntgenbilder blir kassert etter 10 år.

problemstillin

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus
Ansettelser foretatt av styret
år

1973-1975

omfang 1 ringperm

innhold

Utskrift fra styrets referatprotokoll. Saker vedr. ansettelser, permisjoner
o.l.Personalreglement for Hordaland fylkeskommune.

plassering

Sentralblokken

ordning

Alfabetisk

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
1, hylle 1

fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

235

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Ansettelsessaker
år

1988-1993

omfang 36 kopipapirbokser, 15

innhold

Søkerlister, innstillinger med begrunnelse, utlysningstekst, referat fra møter i
ansettelsesrådet, uttalelse fra fagorganisasjon. Gjelder alle typer personale. Arkivkode

plassering

Sentralblokken

ordning

Ordnet etter personellgruppe, etter år

rom

0068, Sykehusledelsens reol 1,fag
1 og 2

fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1984-1990

omfang 1 arkivboks

innhold

Ansettelsessaker Ass. dir., økonomisjef, innkjøpssjef. Arkivkode 255.2.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
1, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ansettelsessaker direktør/underdirektør
år

1968-1970

omfang 1 mappe

innhold

Skriv vedr. Ansettelese av direktør 1968 og av underdirektør 1970.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 1, fag
1, hylle 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ansettelsessaker leger
år

1977-1985

innhold

Ansettelse/bistillinger for leger etc.

plassering

Sentralblokken

omfang 1 arkivboks
rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
1, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

236

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Arbeidsmiljøutvalget AMU
år

1980, 1983-1986

innhold

Saker, skriv, vedr. Verneombudet

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 9 ringpermer
rom

Loft, kasse på gulvet ved reol 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Muligens fra arkiv til verneombudet

Arbeidstidsforkortningen
år

ca. 1973

omfang 2 ringpermer + 1 pakke

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

Står ikke ved siden av hverandre i reolen. problemstillin

Arkivboks merket 1979, 1980
år

1968-1980

omfang 1 boks

innhold

Skriv vedr. budsjett, stillingsregnskap m.m.1979. Regnskap 1968-1971, 1980, Skriv
vedr. regnskap og budsjett 1980.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

237

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Avisutklipp
år

1969-1983, 1985-1986, 1988-1997

omfang 1 kasse, 54 ringpermer, 1
plastmappe, 1 utklippsbok

innhold

Avisutklipp/pressereferater fra Norske Argus vedr. Haukeland sykehus samt andre
avisutklipp vedr. sykehuset.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 4-6

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Beredskapskomiteen
år

1973-1974

innhold

Fra januar 1973 til 31.12.1974

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1975-1977

innhold

Div. skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

238

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Boks med div. Skriv
år

1958-1983

omfang 1 boks

innhold

Revisjonsmerknader 1976-77. Elever/kandidater på avdelingene. Innsyn i jounal. Skade
etter operasjon. Dr. Nitter, Radiumhosp. Vestlandske vanføreheim, overtakelse av
eiendom, med tegninger. Hatlestad sykehus vannforsyning.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Brevkopier
år

1972-1975

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

Se også serien Brevkopier

problemstillin

år

1972-1975

omfang 5 ringpermer

innhold

Kopier av utgående skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1983, mars-april

innhold

brevkopier fra direktør, underdir. M.fl.

plassering

Sentralblokken

omfang 1 boks
rom

0068, Sykehusledelsens reol 1, fag
1, hylle 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1986, juli-aug.

omfang 1 ringperm

239

innhold

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus
Kopier av utgående skriv fra økonomisjef, ass.dir., org.og plansjef m.fl.

plassering

Sentralblokken

ordning

alfabetisk på mottaker

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 6

fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1972-1975

innhold

Kopier av utgående skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 5 ringpermer
rom

Loft, reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1986-1990

omfang 9 kopipapirbokser

innhold

Kopier av utgående skriv fra direktøren, sjefssykepleier, økonomisjef, personalsjef, org.
og plansjef m.fl.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
1, hylle 4-6

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1976-1979

innhold

Kopier av utgående skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 4 ringpermer
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1972-1981

omfang 58 ringpermer

innhold

Kopier av utgående brev fra direktøren, personalsjefen, økonomisjef m.fl.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

kronologisk

rom

Loftet/reol 3

fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Står ikke i rekkefølge i reolen.

240

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Brukerutvalg Hovedbygningen
år

1968-1973

omfang 2 ringpermer

innhold

Bl.a. referater og skriv vedr. Beredskapskomiteen.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

Stod ikke ved siden av hverandre i reolen. problemstillin

Budsjettforslag
år

1977

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Budsjettforslag for avdelingene
år

1975-1977

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

BUS Brukerutvalg for sykehuset
år

1970-1973

innhold

Div. Skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

241

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Byggekontrakter
år

1972

omfang 1 kasse

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Byggenemnda for Haukeland sykehus
år

1971-1980

omfang 2 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Byggerådet for IS Haukeland sykehus
år

1963-1965

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Direktørens tur til England
år

1967

omfang 1 pakke

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

242

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Garantikontoret; Dagsrapport vedr. Pasientbelegg og antall liggedager
år

1972-1977

omfang

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Hefter/trykksaker
år

1968-1986

omfang 1 boks

innhold

Diverse hefter/trykksaker vedr. Haukeland sykehus

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Informasjonskjemaer
år

1990-1996

omfang 1 ringperm

innhold

Registreringsskjema for ekstravakter. Opplysninger om personalia, pårørende,

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Kreftkomiteen
år

1970-1977

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

243

år

1970-1977

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus
omfang 6 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Laboratorieskolen
år

1972-1976

innhold

Div. Skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Legeboliger
år

1956-1957, 1967

innhold

Tegninger

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Legevaktsentralen, Ordrebok
år

1973-1974

omfang 1 ringperm

innhold

Div. skriv, bl.a. innstruks vedr. Opprettelsen.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

244

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Medisinsk 5-døgns-post
år

1984-1985

omfang 1 boks

innhold

Div. skriv vedr. 5-døgns sengepost ved medisinsk avdeling.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Medisinsk avdeling A. Legers private praksis. Lab prøver.
år

omfang 1 pakke

innhold
plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Norges Brannkasse
år

omfang 1 ringperm

innhold
plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Overdragelse og utbygging av Haukeland sykehus
år

1964-1974

innhold

Div. Skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

245

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Overleger, reserveleger
år

1970-tallet

innhold

Skriv vedr. Ansettelser

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 mappe
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Overlegerådet
år

1968-1974

innhold

Saker

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1963-1975

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Parkeringsskriv etc.
år

-1976

omfang 1 pakke

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

246

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Patologibygget
år

1970-1984

omfang 1 boks

innhold

Div. skriv vedr. provisorisk bygg for avd. for patologi, med tegninger. Div. skriv vedr.
Laboratorium for ekperimentell kirurgi

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Pensjonsordningen
år

1969-1974

innhold

Div skriv vedr. Pensjonsordningen

plassering

Sentralblokken

omfang 1 boks
rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Permisjoner
år

1980-1992

omfang 10 kopipapirbokser, 7

innhold

Permisjonssøknader med kopi av svarbrev. Arkivkode 233.

plassering

Sentralblokken

rom

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
1, hylle 1-4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

247

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Personalmapper
år

ukjent

omfang ca. 4,3 hm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand stort sett bra

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Lå på to forskjellige steder i reolen.

Personalutvalg
år

1972-1976

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Postjournal
år

1969-1981

innhold

Journal over inngående post.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Kronologisk

omfang 13 ringpermer + en sammenbuntet
journal

rom

Loftet/reol 3

fysisk stand Stort sett bra.

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Muligens lakune i 1971.

Rapport fra byggenemnda
år

1973-1977

innhold

Med bilder

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

248

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Referat fra styremøter i IS Haukeland sykehus
år

1956-1972

omfang

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Rom 3029

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Innbundet

Registerkort til journal
år

1972-1981

omfang 10 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Rettssak yrkesskade Toulen-saken
år

1950-1984

omfang 1 kopipapirboks

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

0068, Sykehusledelsens reol 2, fag
2, hylle 1

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ringperm merket " Sykehusplanutvalget"
år

1973

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

249

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Ringperm merket "Avdelingenes budsjettforslag"
år

1978

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Fellesarbeider"
år

omfang 1 ringperm

innhold
plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Landsmøte, gjestelister, innbydelser + utvalg"
år

1972-1973

innhold

Også skriv vedr. Erkjentlighetsgaver

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Sentralblokken korr. brukere"
år

1971-

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

250

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Ringperm merket" Brukerutvalg KK okt. 1968-juni 1975
år

1968-1975

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Saksarkiv
år

1971-1983

innhold

Saksarkiv etter arkivnøkkel.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

ordning

Etter arkivnøkkel

omfang 78 arkivbokser
rom

Loftet/reol 3

fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Står ikke helt i rekkefølge i reolen.

Samarbeidsutvalg
år

1975-1976

innhold

Diverse skriv, vedr. Verneombudet

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, kasse på gulvet ved reol 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Muligens fra arkiv til verneombudet

Samarbeidsutvalget
år

1968-1978

omfang 5 ringpermer + 1 mappe

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1975-1977

omfang 1 ringperm

251

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus
innhold

Div. Skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Sjefssykepleier; Attester
år

1972-1979

omfang 5 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Sjefssykepleier; Inngående/utgående skriv
år

1972-1975

omfang 6 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Stabsmøte
år

1980-1983

omfang 2 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1982-

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 4

ordning

252

fysisk stand god

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus
kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Styresaker
år

1976-1979

innhold

Saker

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 9 ringpermer
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1979

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

år

1979

innhold

Januar-februar, sak 1-49

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Styret; Oversendelsesbrev til sykehusdirektøren
år

1956-1961

innhold

Vedlagt saker behandlet i styremøter.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

253

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Styret; saker
år

1979-1980

omfang 6 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, reol 4

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

SUK Brukerutvalg KK
år

1975-1980

innhold

Saker

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Sykepleierskolen
år

ca. 1973-1974

innhold

Bl.a. vedr. Sykepleierskolens styre.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 3 ringpermer
rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god
merknad

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

Den ene av ringpermene står ikke sammen
med de to andre.

problemstillin

Taushetserklæringer
år

1992-1997

omfang 4 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

254

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Teknisk økonomisk samarbeidsutvalg
år

1973-1977

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Umerket ringperm
år

omfang 1 ringperm

innhold
plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/reol 3

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Verneombudet: Arbeidstilsynet, inspeksjon
år

1985-1986

innhold

Med en del løse ark.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, kasse på gulvet ved reol 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Verneombudet: Interne skademeldinger
år

1980-1986

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loft, kasse på gulvet ved reol 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

255

Sykehusledelsen, Haukeland sykehus

Verneombudet: Ringperm
år

1981-1986

innhold

Div. Skriv

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 ringperm
rom

Loft, kasse på gulvet ved reol 2

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Årsberetning for Bergen kommunale sykehuse
år

1929-1941

omfang

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Rom 3029

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Arkivleder Peder Vedde

merknad

problemstillin

Sykehuspresten i Bergen
Journaler
år

1964-82

innhold

Inngående/utgående skriv

plassering

Statsarkivet i Bergen

omfang 2
rom

3. ordn.rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

sykehusprestens

256

Sykehuspresten i Bergen

Journalsaker
år

1967-82

omfang 17 mapper (ca. 0,3 hm)

innhold

bl.a.melding fra byretten om farskap, adopsjonsmeldinger, navneendring, dåpsattester,
fødselsmeldinger, rundskriv, administrative skriv m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

3. ordn.rom

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

sykehusprestens

Sykehuspresten i Bergen/Bergen hospitalpreste
Fødselsregister
år

1926-29

omfang 1 bd

innhold

om barn: navn, kjønn, f.dato, om foreldre: navn, adresse, stilling, fødselsår m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 3.mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Sykehuspresten i Bergen/Bergen kommunale sykehus,
presteembete
Fødselsregister
år

1929-67

omfang 9 bd

innhold

om barn: navn, kjønn, f.dato, om foreldre: navn, adresse, stilling, fødselsår m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 3.mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

257

Sykehuspresten i Bergen/Kvinneklinikken

Sykehuspresten i Bergen/Kvinneklinikken
Fødselsregister
år

1916-1989

omfang 65 bd

innhold

om barn: navn, kjønn, f.dato, om foreldre: navn, adresse, stilling, fødselsår m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 3.mag.

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

ikke for 1943(42)-1944(45)

Sykehuspresten i Bergen/Sandviken sykehus
Fødselsregister
år

1968

omfang 1 bd

innhold

om barn: navn, kjønn, f.dato, om foreldre: navn, adresse, stilling, fødselsår m.m.

plassering

Statsarkivet i Bergen

rom

gamle 3.mag.

ordning
fysisk stand

kontaktperson Statsarkivar Yngve

merknad

problemstillin

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus
Anbudsprotokoll
år

1963-1988

omfang 1 bd

innhold

For VVS-ingeniøren. Opplysninger om hva anbudet gjelder, dato, hvem som har levert
anbudet m/pris

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

kronologisk

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

258

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Arbeidsrekvisisjoner
år

1985-1987

omfang 15 ringpermer

innhold

Bestillinger fra avdelinger ang. Arbeid som må utføres, sendt til snekkerverkstedet,
møbeltapetsererverkstedet eller malerverkstedet.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Bestillingssedler, pakksedler, regninger
år

1980-1995

omfang 1 hm

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Blir muligens kassert

Brevkopier
år

1991-1992

omfang 6 ringpermer

innhold

"Gule kopier". Kopier av utgående skriv fra bl.a. bygningssjefen, teknisk sjef. Bl.a. med
referater fra møter.

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

kronologisk

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Byggavdelingen
år

omfang 2 hm ringpermer

innhold

Sentralkjøkken og kantine, Barneklinikken, Medisin B samt flere bygg.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

259

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Entrepriser, tegninger og beskrivelser, anbudstegninger, tegninger
år

ca 1977-1983

omfang ca 60 ringpermer/bokser + noen
mapper

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Fakturaer
år

1992-1997

omfang 28 ringpermer = 2,5 hm

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Blir muligens kassert etter 10 år.

Kasse merket "Fra tidligere teknisk sjef"
år

1979-1994

innhold

Inneholder beredskapsplaner

plassering

Apotek-verksted-bygg

omfang 3 ringpermer i kasse
rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Kontrakter vedr. Forskjellige bygninger og fagområder
år

ca 1977-1980

omfang 1 hm

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

260

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Korrespondanse Sentralblokken
år

1973-1979

omfang 13 ringpermer

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

ordning

etter år, så etter avsender

innhold
0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Postjournal
år

1977-1991

omfang 2 bd

innhold

Journal over utgående post for teknisk avdeling, bygningsseksjonen. Opplysninger om
dato, til hvem, innhold/gjelder, hvem signert, journalnr.

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

kronologisk

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Rapport fra byggenemnda
år

omfang 1 ringperm

innhold

Kvartalsrapport, årsmelding

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

Kronologisk

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

261

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Saker vedr. Kvinneklinikken
år

1973-1980

omfang 19 ringpermer/bokser

innhold

Korrespondanse, kontrakter, økonomi, tilleggsarbeider, Narvesen-kiosk, entrepriser,
bestillinger, utbetalinger, møtereferater, overtakelse, overlevering, div. Med.tekn.

utstyr,
bestilling utstyr/inventar, romskjema, tegninger
plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Saksarkiv
år

ca. 1984-1995

omfang 2 arkivskap

innhold

Arkivkode 000-967: Vedlikehold av forskj. bygg, vvs, energiklider, beplantning/park,
brannvern, veier, miljøvern, sikkerhetstiltak, leiligheter.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

år

ca 1987-1991

omfang 1 hm

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

ordning

etter arkivnøkkel

innhold
0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Arkivnøkkel under kode 036

262

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Sentralblokken
år

ca 1976-1983

omfang 27 ringpermer/bokser + noen
mapper = 2 hm

innhold

Termin-, styrings-, fremdrifts- og tidsplaner, byggeplassinnretninger, overdragelse av
entreprise til byggherre, kontrollopplegg, økonomistyring, byggemøter,
anbudsinnstilling, møter vedr. utomhusanlegg, rådgiverkontrakt/-honorarer,

kontoplan,
plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

tematisk

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

år

ca 1977-1982

omfang 4 ringpermer

innhold

Merket "3000". Fastmontert røntgendiagnostikkutstyr, Patologisk avdeling, dyrestaller,
gulvkanaler, oksygensentral, sterilsentral, hovedlager

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Skriv/korrespondanse mest vedr. Sentralblokken
år

fram til 1984

omfang 57 ringpermer/bokser

innhold
Overlevering. Fremdrift, gjenstående arbeider/leveranser i overleverte avd.
Vindusvask.
Fellesarbeider/utomhusarbeider. Innredningsgruppen Sentralbl. Økonomistyring.
Tidsplanmøter, økonomimøter, felles tekniske møter, internt arbeidsgr.møter,
plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Innhold forts: Kontroller. BUS.
Entrepriser. Arbeidstilsynet.
Korrespondanse. Låsesystem. Utvalg for
fremtidig benyttelse av nåværende
bygninger. Medisinsk avlastning

263

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Tegninger
år

omfang 6 tegningskap

innhold

Tegninger av sykehusets bygninger.

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

etter bygg, etter nr.

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

Store skap.

problemstillin

år

1921-1999

omfang 1 lite tegningskap

innhold

Diverse tegninger

plassering

Apotek-verksted-bygg

ordning

tilfeldig

rom

0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Tegninger for bl.a. elektro, sterkstrøm, sterilsentralen
år

ca. 1980

omfang 4 ruller

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Tegninger for sterkstrømsentral, manøverpanel
år

ca. 1980-1981

omfang 1 tegningskap

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

ordning

etter nr.

innhold
0004

fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

264

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Tegninger Sentralblokken og interntransport/tunneller
år

ca. 1980

omfang 4 bokser + en løs bunke, ca 1 hm

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Tegninger, diverse
år

omfang 8-9 hm

innhold

Tegninger av forskjellige deler ved bygging av de forskjellige byninger. Usikkert om
dette er kopier eller originaler.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Tegninger, diverse eldre
år

1907-1968

omfang ca. 15 ruller

innhold

Tegninger av Ny Kvinneklinikk i Bergen 1922, Bygning for Røntgen, administrasjon,
laboratorier etc 1921, Epidemibygningen 1907, Medisin B 1958, 1968

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

265

Teknisk avdeling, Haukeland sykehus

Tegninger/beskrivelser
år

omfang 17 bokser = 2hm

innhold

tegninger, anbudsbeskrivelser, kontrakter, MFH-bygget, vaskeri, ombygging av
Haukelandsveien, fellesarbeid/generalplan, Sentralblokken, apotek/verksted,
containere, sikringstiltak, tunnellplass m.m.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Vaskeriet
år

ca 1981

omfang 8 ringpermer = 0,5 hm

innhold

Korrespondanse, anbud, forprosjekt, rapporter m.m.

plassering

Apotek-verksted-bygg

rom

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

Vedtak i byggenemnda
år

1973-1983

omfang 5 ringpermer

Apotek-verksted-bygg

rom

innhold
plassering

0004

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Roald Sæhle

merknad

problemstillin

266

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Brevkopier
år

1964-1990

innhold

Kopi av utgående brev

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

omfang 16 ringpermer
rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Byggesaker Haukeland sykehus
år

1949-1969

omfang 1 arkivboks

Jussbygget, Dragefjellet

rom

innhold
plassering

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Doktorgrader
år

fra ca. 1946

innhold

Medisinske doktorgradsarbeider

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

ordning

etter person

omfang
rom

arkivlokale i kjelleren

fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Kan være noen tidligere

267

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet

Etablering av klin.med. i Bergen
år

1946-1964

omfang 1 arkivboks

innhold

Inkludert korrespondanse med Nils Backer-Grøndahl (direktør ved Bergen kommunale
sykehus, Haukeland)

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Fakultetsråd
år

1946-1955

innhold

Saker, referater

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

omfang 1 boks + 1 ringperm
rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Haukeland sykehus, Forhandlinger med staten
år

1969-1970

omfang 1 arkivboks

Jussbygget, Dragefjellet

rom

innhold
plassering

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Haukelandsavtalen
år

1970-1985

omfang 1 arkivboks

innhold

Haukelandsavtalen. Forhandlinger i forbindelse med utbygging. Tegninger av
Sentralblokken. Statens representasjon i styret for Haukeland sykehus.

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

268

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet

Korrespondanse
år

1946-1957

omfang 1 arkivboks

innhold

Inngående og utgående skriv vedr. Interessentskapet Haukeland sykehus

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Lekven- komiteen. Auke i opptakstala
år

1991

omfang 1 boks

innhold

Om økning i antall studenter som skal tas opp på medisinstudiet.

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Nordisk arkitektkonkurranse om utbygging av Haukeland sykehus i
Bergen. Juryens redegjørelse
år

1960

omfang 1 mappe

Jussbygget, Dragefjellet

rom

innhold
plassering

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Postjournal/brevjournal
år

1966-1994

innhold

Journal over innkommet post

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

omfang 24 bd/ringpermer
rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

269

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet

Professorater, dosenturer
år

fra 1948

omfang 10 arkivbokser

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

rom

ordning

etter person

innhold
arkivlokale i kjelleren

fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Regional komite for medisinsk forskning, helseregion 3
år
innhold
mennesker.

ca. 1985-1994

omfang 3 arkivskap

Komite som skal godkjenne medisinske forskningsprosjekter som forsker på
Inneholder prosjektbeskrivelser, samtykkeerklæringer, protokoll m.m.

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

ordning

etter person

rom

arkivlokale i kjelleren

fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Fra ca 1995 oppbevares på medisinsk

Sentralblokken
år

1978-1989

omfang 4 arkivbokser + 2 ringpermer

innhold

Skriv vedr. bevilgninger/inventar og utstyr til de forskjellige avdelinger. Medisinsk
teknisk utstyrsprogram. Utstyrskomiteen.

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

ordning

Etter avdelinger

rom

arkivlokale i kjelleren

fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

270

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet

Utbygging av Haukeland sykehus
år

1955-1972

innhold

Skriv vedr. Utbygging

plassering

Jussbygget, Dragefjellet

omfang 1 arkivboks
rom

arkivlokale i kjelleren

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Bente Gravdal

merknad

problemstillin

Boksen er merket 003.8 Haukeland
sykehus -72

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus
Administrativt arkiv
år

1990-2002

innhold

Administrativt saksarkiv, budsjetter o.l.

plassering

Hudbygget

omfang
rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg,
avd.leders kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

Andre pasientdokumenter
år

1990-2002

omfang

innhold

Avslåtte søknader, videre henvisninger m.m.

plassering

Hudbygget

ordning

alfabetisk på person

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

271

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus

Pasientjournaler, hyperbar-enheten
år

1990-2002

omfang 8 skuffer

Hudbygget

rom

innhold
plassering

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, øvrige pasienter
år

1990-2002

omfang 30 hm

innhold

Journaler for alle utenom hyperbar-pasienter. I tillegg til vanlige journalopplysn. finnes
opplysn. om psykososiale forhold, forhold på arbeidsplassen o.l. Bilder i noen journ.,
spes. Ved hudlidelser. Bildene blir kassert, beskrivelser ligger igjen.

plassering

Hudbygget

ordning

etter f.dag, måned, år

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

Personalarkiv hos avdelingsleder
år

1990-2002

omfang

innhold

Dokumenter vedr. Utdanning, CV, søknader o.l.

plassering

Hudbygget

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg,
avd.leders kontor

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

272

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus

Personalarkiv hos kontorleder
år

1990-2002

omfang

innhold

Dokumenter vedr. Fravær, permisjon, aktiviteten som ansatt, pc, 4-tegnskode m.m.

plassering

Hudbygget

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg,
Kontorleders kontor

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen
Finnes både i elektronisk form og på papir.

problemstillin

Prosjektarkiver
år

1990-2002

omfang

innhold

Arkiver for forskjellige prosjekter, f.eks. Nordsjødykkere.

plassering

Hudbygget

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg

ordning
fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

Rapporter fra bedriftsbesøk
år

1990-2002

omfang

innhold

Rapporter fra bedriftsbesøk gjort av yrkeshygienikere og arbeidsmedisinere.

plassering

Hudbygget

ordning

alfabetisk på bedrift

rom

c

fysisk stand

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen

merknad

problemstillin

273

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus

Register over trygdesaker
år

1990-2002

omfang

innhold

Dokumenter registreres fortløpende, opplysninger om når innkommet, når besvart,

plassering

Hudbygget

rom

Yrkesmedisinsk avd., 2. Etg

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Kontorleder Berit
Johannessen
Elektronisk register. Det tas jevnlig
problemstillin
utskrifter på papir ang. saker som gjenstår.
Usikkert hvor lenge det oppbevares.

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus
Aktivitetsplaner
år

ca 1990-1996

omfang 4 ringpermer

innhold

Aktivitesplaner for kliniske avdelinger, serviceavdelinger

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Aktivitetsrapporter
år

1994-1996

omfang 3 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

274

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Cosmos HS/92
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Div. Rapporter
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Diverse EDB
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

275

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Diverse skriv
år

ca 1990-1996

omfang 5 kasser

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Diverse trykksaker i eske
år

ca 1990-1996

omfang 1 kasse

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

DRG/DRG-gruppen
år

1989-1992

omfang 4 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

276

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Finansieringsmodellen - Aktivitets- og kostnadskrav
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Handlingsplan og IT-strategi HFK og HS
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Internprising
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

277

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Kvalitetsgruppen
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Plantall aktivitetsrapp.
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Polikl. Prosjekt, referansegruppen
år

1995-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

278

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Poliklinikkaktivitet (ekstern fin.) 1996. Sml.med.1995
år

1995-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Prosjekt- og arbeidsplan, A. Severinsen
år

1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Prosjektledermøter og styringsgruppemøter
år

ca 1990-1996

omfang 3 ringpermer

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

279

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Ressursvekst
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Analyse 1996"
år

1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Dagkirurgi 1995"
år

1995

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

280

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Ringperm merket "Datakvalitet ICD9/DRG"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Div int.korr, ekst.korr"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Info"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

281

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Ringperm merket "KG"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Kost.sem., Øk.styring"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Operasjon øye + KK
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

282

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Ringperm merket "Planlagt akt. 1991"
år

1991

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "Prosjektmidler, regnskap, Div, int.korr."
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Ringperm merket "RTG"
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

283

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Statistikk til helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Stykkpris
år

ca 1990-1996

omfang 3 ringperm

innhold

Ringpermer merket: Interne stykkpriser, Stykkprisforsøket: Status etter ett år, Avtaler i
stykkprisforsøket sos.dep.

plassering

Gamle administrasjonsbygning

rom

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Umerkede ringpermer
år

ca 1990-1996

omfang 4 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

284

Økonomiavdelingen, Haukeland sykehus

Økonomistyringsmodellen
år

ca 1990-1996

omfang 1 ringperm

Gamle administrasjonsbygning

rom

innhold
plassering

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Øremerkede midler/statstilskudd
år

1996-1998

innhold

Diverse ringpermer

plassering

Gamle administrasjonsbygning

omfang 1 kasse
rom

Loftet/I uordna stabler på gulvet i
krok C

ordning
fysisk stand bra

kontaktperson

merknad

problemstillin

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus
Arkiv for diverse andre utenlandske foreninger som prof. Olofsson er
år

1987-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

285

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Arkiv for European Laryngological Society
år

1987-2002

omfang 8-9 arkivbokser

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Arkiv for Høresentralens virksomhet ved reiser i distriktet
år

omfang

innhold

En del av Høresentralens virksomhet foregår ved at ØNH-leger reiser til pasienter i
distriktet (på institusjoner) fordi pasientene vanskelig kan komme til sykehuset.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., Høresentralen

ordning
fysisk stand

kontaktperson Seksjonsoverlege Fritz
Tonning

merknad

problemstillin

Arkiv for Spesialistkomiteen
år

1989-2002

omfang

innhold

Prof. Olofsson er medlem i komiteen. Korrespondanse m.m.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

286

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Arkivmateriale i forbindelse med skriving av lærebok i ØNH
år

1987-2002

omfang 5 arkivbokser

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Artikler publisert av leger ved avdelingen
år

1987-2002

omfang 3,5 hm

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Forskningsarkiv prof. Olofsson og samarbeidspartnere
år

1987-2002

omfang

innhold

Prosjekter med andre leger som prof. Olofsson har samarbeidet med.

plassering

Sentralblokken

ordning

etter person

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

287

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Forskningsarkiver for andre leger
år

omfang 4 kasser

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Høresentralens innflytting i Sentralblokken
år

ca 1983

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., Høresentralen

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Seksjonsoverlege Fritz
Tonning

merknad

problemstillin

Innleggelseslister
år

1997-2002

omfang

innhold

Utskrifter fra PIMS over hvem som skal legges inn ved avdelingen.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Nina Høisæter
Usikkert hvor lenge disse blir bevart.

problemstillin

288

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Kopier av operasjonsbeskrivelser
år

1987-2002

omfang 6 ringpermer

innhold

Operasjoner som prof. Olofsson har foretatt.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Korrespondanse for sjeflege Jan Olofsson
år

1990-2001

omfang 9 ringpermer

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Materiale fra kongresser/konferanser som Olofsson har deltatt på
år

1987-2002

omfang 1,5 hm

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

289

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Morgenmøtelister
år
innhold
kommer

omfang
Oppgaver over gjennomstrømming av pasienter (hvem som skal ut, hvem som
inn, hvem som blir igjen hver dag).

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand

kontaktperson Nina Høisæter

merknad

problemstillin

Onkologimøter
år

1995

omfang

innhold

Møter med pasienter, lege og evt. andre. Lister over pasienter med kreftdiagnoser.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand

kontaktperson Nina Høisæter

merknad

problemstillin

år

1995-1998

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Operasjonsprotokoller
år

1961-1992

omfang ca 10

innhold

Opplysninger om navn, dato, diagnose, type operasjon, anestesi m.m.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Elektronisk etter 1992

290

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Pasienterstatningssaker/-klagesaker
år

ca. 1985-2002

omfang 1 hm

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Pasientjournaler Høresentralen
år

1961-2002

omfang 2 arkivskap

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., Høresentralen

ordning
fysisk stand

kontaktperson Seksjonsoverlege Fritz
Tonning

merknad

problemstillin

Pasientjournaler Høresentralen, fjernarkiv/mors
år

1961-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., Høresentralen

ordning
fysisk stand

kontaktperson Seksjonsoverlege Fritz
Tonning

merknad

problemstillin

291

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Pasientregisterkort for pasienter født 1942-1979
år

ca. 1968-1979

omfang 5 arkivskap med 6 skuffer i hver

innhold

Ett kort pr. pasient. Opplysninger om navn, adresse, f.dato, diagnose, trygdekasse,
polikliniske resultater, audiogram fra høresentralen, operasjonsbeskrivelse, m.m.

plassering

Sentralarkivets fjernarkiv i

ordning

alfabetisk

rom

fysisk stand god

kontaktperson Kontorleder Gunvor Hop?

merknad

problemstillin

Delt i kvinner/menn

Personalarkiv pleiepersonale
år

ca 1985-2002

omfang

innhold

Sykemeldinger/egenmeldinger, fraværslister m.m.

plassering

Sentralblokken

ordning

alfabetisk

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

fysisk stand

kontaktperson Nina Høisæter

merknad

problemstillin

Personalsaker
år

omfang 1 hm

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

292

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Personalskriv vedr. tidligere leger
år

ca. 1970-tallet

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Prof. Olofssons korrespondanse
år

1987-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Prof. Olofssons til dagens/fremtidens forskning
år

omfang 1 hm

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

293

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Registerkort for pasienter ved Poliklinikken
år

1975-1983

innhold

Registerkort for pasienter ved poliklinikken.

plassering

Sentralblokken

ordning

etter fødselsdato

fysisk stand
merknad

omfang arkivskap
rom

ØNH-avd., Poliklinikken

kontaktperson Margrethe Seim
Fra 1983 ble registerkortene erstattet av
fellesjournal.

problemstillin

Saksarkiv Høresentralen
år

ca 1981-2002

omfang

plassering

Sentralblokken

rom

ordning

varierende

innhold
ØNH-avd., Høresentralen

fysisk stand varierende

kontaktperson Seksjonsoverlege Fritz
Tonning

merknad

problemstillin

Skriv vedr. Kongresser som prof. Olofsson har vært på
år

1987-2002

omfang

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin
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Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

SOP-program
år

1997-2002

omfang

innhold

Program over hvem som skal opereres ved Sentraloperasjonsavdelingen.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand
merknad

kontaktperson Nina Høisæter
Usikkert hvor lenge disse blir bevart.

problemstillin

Sykehusskriv
år

1994-2002

omfang 1 ringperm

innhold

Skriv om rutiner ved samarbeidende avdelinger og egen avdeling.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Tilsettinger/søknader, legestillinger
år

1988-1997

omfang 2 ringpermer

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Timebøker for pasienter som skal ta mandlene + planlagte
år

1989-2002

omfang 0,5 hm

Sentralblokken

rom

innhold
plassering

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand

kontaktperson Nina Høisæter

merknad

problemstillin

295

Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland sykehus

Turnuslister pleiepersonale
år

omfang

innhold
plassering

Sentralblokken

rom

ØNH.avd., Oversykepleiers

ordning
fysisk stand

kontaktperson Nina Høisæter

merknad

problemstillin

Undervisningsopplegg til spesialistutdanningskurs
år

1988-2002

omfang 1,5 hm

innhold

Spesialistutdanningskurs som holdes ved avdelinge;, onkologi og larynx annet hvert år.

plassering

Sentralblokken

rom

ØNH-avd., prof. Olofssons

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Adm.sekretær Jannicke
Vindenes

merknad

problemstillin

Øyeavdelingen, Haukeland sykehus
Fakturabøker Svaneapoteket
år

1962-1967

omfang 2 bd

Øyeavdelingens bygg

rom

innhold
plassering

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

296

Øyeavdelingen, Haukeland sykehus

Innskrivingsprotokoller
år

1961-1976

omfang 7 bd

innhold

Innskriving av pasienten ved avdelingen. Opplysninger om navn, adresse, f.dato,
innskrivingsdato, diagnose m.m.

plassering

Øyeavdelingens bygg

rom

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, inneliggende fra 1981 og polikliniske pasienter fra
år

1981-2002

omfang 236 hm

Øyeavdelingens bygg

rom

innhold
plassering

0011, 0012

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

Pasientjournaler, inneliggende pasienter
år

1961-1980

omfang 61 hm

plassering

Øyeavdelingens bygg

rom

ordning

Etter dato, alfabetisk innen datoen

innhold
0024

fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

297

Øyeavdelingen, Haukeland sykehus

Pasientjournaler, mors
år

1961-2002

innhold

Pasientjournaler for døde pasienter.

plassering

Øyeavdelingens bygg

ordning

Etter dato, alfabetisk innen datoen

omfang 11 hm
rom

0024

fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

Pasientkort, pasienter på poliklinikk
år

1961-1995

omfang 8 arkivskap

innhold

Konvolutt på hver pasient med dokumenter vedr. Behandling, prøvesvar, m.m.

plassering

Øyeavdelingens bygg

rom

0011, 0012

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

Pasientkort, pasienter på poliklinikk, mors
år

1961-2002

omfang 18 små kasser = 4,5 hm

innhold

Konvolutt på hver pasient med dokumenter vedr. Behandling, prøvesvar, m.m.

plassering

Øyeavdelingens bygg

rom

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin
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Øyeavdelingen, Haukeland sykehus

Registerkort (småkort)
år

omfang 4 arkivskap

innhold

Registerkort over pasienter.

plassering

Øyeavdelingens bygg

ordning

etter fødselsår

fysisk stand god
merknad

rom

0024

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

Var i bruk fram til man begynte å registrere
i PIMS.

problemstillin

Regningsprotokoll for leverandører
år

1968-1975

omfang 2 bd

Øyeavdelingens bygg

rom

innhold
plassering

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

Tape i protokollene

Sjefssykepleier/oversøster
år

1973

innhold

Oversøstermøter m.m.

plassering

Øyeavdelingens bygg

omfang
rom

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

299

Øyeavdelingen, Haukeland sykehus

Ventelistebok
år

1976-1982

omfang 4 bd

Øyeavdelingens bygg

rom

innhold
plassering

1044

ordning
fysisk stand god

kontaktperson Anne Margrethe Espe
Hansen

merknad

problemstillin

300

