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Museihunden Mutte och barnens egna sjukhus

Publikation för utställningen Barnens egna sjukhus som producerats av HUS museiutskott. 
Utställningen öppnades i mars 2021 i väntrummet till Nya barnsjukhusets operations- och anestesiavdelning.



Det är år 2018. Barnets Borg håller på att 
stänga eftersom Nya barnsjukhuset är 
färdigt. Museiarbetare har kallats in för 
att hjälpa till med flytten, eftersom det 
på Barnets Borg finns många föremål 
som berättar om barnomsorgens historia. 
De håller på och packar i arkiater Arvo 
Ylppös gamla överläkarrum när de hittar 
en pytteliten hund av järnskrot på golvet. 

Hej! Vem är du 
och vad gör du här?



Jag är museihunden Mutte och jag är en tids-
resenär. Nu ska jag ut på äventyr i historien 

över barnens sjukhusvård! Följ med! 
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Så här ser jag ut på riktigt! 



Ett helt nytt barnsjukhus! 
Var vårdades sjuka barn 

innan det byggdes? 

Nya barnsjukhuset öppnades i Helsingfors år 
2018. I staden hade tidigare verkat två sjukhus 
bara för barn, Barnets Borg och Barnkliniken. 
De var verksamma i över 70 års tid. Under den 
här tiden utvecklades Finland från ett fattigt 
land till en välfärdsstat.
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          Barnkliniken

     
      

         
         Nya barnsjukhuset
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Barnklinikens föregångare var Finlands första 
barnsjukhus. Det grundades i Helsingfors år 
1893. Före det sköttes sjuka barn hemma eller 
på allmänna sjukhus. 

Finlands första barnsjukhus låg 
på Fabriksgatan i Helsingfors.
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Barnets Borg inledde sin verksamhet år 1917 
med att hjälpa ensamstående mammor och 
föräldralösa barn. Senare blev det ett sjukhus.

Hur såg det ut innan 
det fanns sjukhus?

På Barnets Borg har särskilt förebyg-
gande hälso- och sjukvård utvecklats.
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Vem är du? 

Ännu för hundra år sedan var barndomen den farligaste tiden 
i en människas liv. Många av dagens mediciner var ännu inte 
uppfunna och det kunde råda brist på mångsidig mat, så det 
var ingen självklarhet att man nådde vuxen ålder. 

Någonting måste göras fort!
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Arvo Ylppö (1887–1992) var överläkare vid 
både Barnets Borg och Barnkliniken. Han 
arbetade hårt för att förbättra förhållandena 
för barnen i Finland.

ARVO YLPPÖ

Hur blev du 
läkare? 
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Arvo hade 11 syskon. När barnen blev sjuka 
eller det hände olyckor måste hans föräldrar 
be kommunalläkaren Kaarlo Palkonen göra ett 
besök.

Redan som barn bestämde jag mig 
för att bli barnens egen läkare. På så sätt 
skulle jag kunna hjälpa min mamma, så att 
hon inte skulle behöva ringa och be farbror 

Palkonen om hjälp så ofta.
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Precis som Arvo fanns det många som ville 
hjälpa barn. Därför grundades olika föreningar. 
En av dem var Mannerheims Barnskyddsför-
bund. Föreningen, som grundades år 1920, 
öppnade de första rådgivningsbyråerna och 
började utbilda barnskötare. Barnets Borg var 
till en början Mannerheims Barnskyddsförbunds 
eget sjukhus. 

Rådgivningsbyrå på 1930-talet. Finlands första
 rådgivningsbyrå grundades år 1922. Byråernas 
föregångare var barnskyddsföreningen Mjölkdrop-
pen, som grundades år 1904. Vid sidan om sin 
övriga verksamhet erbjöd föreningen också hälso-
rådgivning. 
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Utomhusaktiviteter på gården 
till Fabriksgatans barnsjukhus 
på 1920- eller 1930-talet.

Dags att sova middag på Barnklinikens balkong, cirka 1950-talet. 

Är ni på utflykt, 
eftersom ni sover ute? 

Och vad är det som 
händer här? 

Till vänster ger en sjukskötare ett spädbarn ljusbehandling på 
Fabriksgatans barnsjukhus, cirka 1930–1940-talet. Både barnets 
och sjukskötarens ögon måste skyddas med skyddsglasögon.
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För länge sedan trodde man att sjukdomar orsakades av andeväsen. 
Det här avspeglas i det finska namnet på sjukdomen rakit, riisitauti. 
I finländsk folktro är riisi ett andeväsen, som orsakar nedbrytande 
sjukdomar. Men rakit förorsakas inte av andeväsen, utan av D-vitamin-
brist. Därför manade Arvo Ylppö till att låta barn sova middag 
utomhus. Barnen fick också ljusbehandling och fiskleverolja. 

Så det var därför de tog ut sängarna 
på barnsjukhuset! 

En sommardag på Fabriksgatans barn-
sjukhus för mer än hundra år sedan.



Barnets Borg verkade till en början i ett 
gammalt trähus. När det behövdes ett nytt 
och större sjukhus samlade man in pengarna 
genom en folkinsamling. Det såldes bland 
annat kaffe. 

Kaffe som sålts till förmån för 
Barnets Borg.

Rockmärke från folkinsamlingen 
till Nya barnsjukhuset.
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Här doftar det kaffe! 

Också Nya barnsjukhuset har 
delvis finansierats med
 hjälp av talkokrafter. 
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Kontakter med andra länder var viktiga 
när man i Finland började utveckla 
sjukhusvården för barn. Barnläkare och 
sjukskötare studerade ofta utomlands, 
och barnsjukhusen fick understöd från 
många olika länder och internationella 
organisationer.

Finländarna har inte alltid haft tillräckligt 
med mat. Därför har många länder gett 
Finland mathjälp och vitaminer, som 
delades ut åt barn i bland annat skolor 
och rådgivningsbyråer.

Finns det fiskleverolja? 
Det är min favoritmat!



?

Världshälsoorganisationen WHO donerade en 
EEG-apparat, som mäter hjärnans elektriska 
aktivitet, till Barnkliniken på 1950-talet. 
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Vilken läcker servering! 
Vad firar vi? 

Kaffe och tårta efter en lyckad hjärtoperation. Man började undersöka och behandla 
barns hjärtfel på Barnkliniken på 1950-talet. Unicef donerade nödvändig utrustning 
till Barnkliniken, såsom en EKG-apparat som mäter hjärtats elektriska impulser, samt 
instrument och litteratur. Alla barnläkare på bilden, det vill säga Matti Sulamaa, Niilo 
Hallman, Bernhard Landtman och Arvo Ylppö, reste utomlands för att utbilda sig, så 
att de kunde erbjuda bästa möjliga vård åt barnen i Finland.
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Niilo hallman
Jag är Niilo Hallman. Jag efterträdde Arvo Ylppö som 

Barnklinikens överläkare. Mitt namn nämns på den här 
jubileumsplaketten för en internationell studie 

om barns njursjukdomar.

Niilo (1916–2011) var en internationellt 
erkänd vetenskapsman och aktiv 
inom många föreningar. Tack vare 
hans forskning har vi blivit bättre på 
att sköta speciellt barns diarré- och 
njursjukdomar.
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MATTI SULAMAA

Jag är Matti Sulamaa, 
Finlands första barnkirurg.  
Det här är mina arbetsskor.

Kirurgi låter intressant, 
jag vill höra mer! 

Matti (1910–1988) ansåg 
att skorna inte fick tvättas 
någonsin, eftersom de då 
kunde slitas.
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Barnkirurgin får sin början i Finland på Barn-
kliniken år 1946. Vanliga orsaker till att barn 
behöver kirurgisk vård är benbrott och blind-
tarmsinflammationer. Nya barnsjukhuset är 
det enda stället i Finland som utför de allra 
svåraste operationerna, såsom organtrans-
plantationer och öppna hjärtoperationer. 

Kryckor som fästs under armhålan användes redan 
i det forna Egypten. De ser nästan likadana ut än 
idag. Armbågskryckan utvecklades i mitten på 
1900-talet. 
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Man började behandla barns hjärtfel på 1950-talet. 
Samtidigt började man inom sjukhusvården bättre ta 
i beaktande såväl barnens som föräldrarnas behov. 

Man upptäckte att en trygg omgivning ledde till 
bättre vårdresultat.

Får jag höra historien 
om att känna sig trygg?

Barnklinikens första hjärtläkare Bernhard 
Landtman hade en hund i fickan. Med hundens 
hjälp kunde han fånga de små patienternas 
uppmärksamhet på ett varsamt sätt.

På Nya barnsjukhuset arbetar läkaren Junnu 
Leikola. Ur hans ficka kikar en anka fram.
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Johanna Kenttälä har läpp- och gomspalt. 
När Johanna skulle opereras som 15-åring, 
kände hon sig mycket rädd när hon 
tillbringade natten före operationen på 
sjukhuset. Då tröstade en sjukskötare 
henne. Därför bestämde sig Johanna för att 
hon också skulle bli sjukskötare och hålla 
barn i handen när de är rädda. Som vuxen 
förverkligade Johanna sin dröm.

Fler historier! 
Jag vill höra om 
behandlingen av 

läpp- och gomspalt! 
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Thomas Ragvaldsson (1724–1804) hade 
läpp- och gomspalt, vilket gjorde att han 
hade svårt att äta och tala. Det gjorde honom 
ledsen. Thomas spalt opererades först när han 
var 38 år gammal. Efter operationen bildade 
han familj och levde ett långt liv. Nuförtiden 
opereras spalt så tidigt som möjligt, men 
behandlingen fortsätter ända upp till vuxen 
ålder.

Vi känner till Thomas berättelse, eftersom han 
var en betydande författare. Han skrev också 

världens första beskrivningar från en patients 
synvinkel om behandlingen av spalt och de 

besvär spalt orsakar. 
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På alla dessa platser har 
man utfört läpp- och 
gomspaltoperationer!

I Finland började man redan på 
1930-talet utveckla vården av läpp- och 
gomspalt som en del av plastikkirurgin. 
Det är först från och med år 2016 som 
barns spaltoperationer har utförts på 
barnsjukhus.

     
      

  Nya barnsjukhuset

       
           

     Barnkliniken     

     
      

  Tölö sjukhus

Höghuslägenhet    på Skatudden

Sjukhuset     Mehiläinen

                         Drumsö gård

Byggnaderna har bytts, men följande har stått för vården:  
1948–1984 Finlands Röda Kors plastiksjukhus
1984– Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus
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Finlands Röda Kors plastiksjukhus verkade på 
Drumsö gård åren 1954–1977. Där prydde de här 
harformade ljusstakarna spismanteln.

 Är det här faktiskt ett sjukhus? 
Det ser mera ut som en herrgård!

Det här är ju en alldeles lysande 
plats för ett sjukhus! 

Tidigare var sjukhuset i en liten 
lägenhet, där operationssalen 

fanns i  sovrummet!



Genomsnittlig sjukhusvistelse för 
en läpp- och gomspaltoperation. 

Anvisningar för besök från den tid då barn var 
tvungna att tillbringa långa perioder på sjukhus 
utan sina föräldrar.
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Förr i tiden var man tvungen att 
tillbringa mycket långa perioder 
på sjukhus utan sina föräldrar.
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Som tur ordnades det en massa roliga saker 
att göra på sjukhuset, såsom lekar, utom-
husaktiviteter och utflykter till bland annat 
Borgbackens nöjespark.



På högtiderna var barn-
sjukhusen vackert pyntade.
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 På Barnkliniken tog man på julen fram den här 
särskilda speldosan. När man snurrar på veven 
spelar den musik och dockorna rör sig. 

På den tiden hade många barn aldrig sett 
något liknande och de kunde kanske 

glömma bort sin hemlängtan för en stund.
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Elina Liukkonen var en vecka gammal när 
hon år 1949 hamnade på Barnets Borg. 
Hennes mamma hade den smittsamma 
lungsjukdomen tuberkulos. Därför var det 
nödvändigt att isolera babyn från mamman 
tills vaccinet hade effekt. Sjukhusvistelsen 
drog ut på tiden, eftersom Elina började kasta 
upp och tappa vikt. Hon diagnostiserades 
med pylorusstenos, det vill säga förträngning 
av nedre magmunnen. Som tur var hjälpte en 
operation på Barnkliniken. Som vuxen arbeta-
de Elina på Barnets Borg, eftersom hon blev 
specialistläkare i barnneurologi.

Har du varit på sjukhus 
när du var liten? 



35

Elina som ettåring år 1950.

Jag blev opererad 
av farbror 

Voisula!

Så här sade 
Elina som 

barn, eftersom 
kirurgen Matti 
Sulamaas namn 
var svårt att 
komma ihåg.
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Eftersom sjukhusvistelserna förr var så långa, började 
man även hålla skola för barnen på sjukhusen. I början 
gavs bara undervisning i handarbete och slöjd. Också i 
Nya barnsjukhuset finns det en sjukhuskola. 
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Den här leksaken uppfanns och byggdes ursprungligen av ett barn som 
vårdades på sjukhus. Idén var så bra att barnskötarna började bygga likadana. 

Jag har haft en lång resa 
genom tiden. Får jag sova i din 

koja över natten?

Så klart! 



Tack för övernattningsstället, 
nu ska jag fortsätta min tidsresa till 

ett nytt museiäventyr!
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Jag är glad att du kom,
 ha en trevlig resa! 
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tidslinje

1724 Thomas 
Ragvaldsson föds 
i Tyrvis. Han har 
ensidig läpp- och 
gomspalt.

1760 Thomas 
skriver ett 
skillingtryck, det 
vill säga ett slags 
visa, där han 
berättar om sin 
spalt.

1763 Thomas spalt korrigeras med hjälp av en 
operation. Han skriver ännu ett skillingtryck, där 
han berättar om operationen. Visorna som Thomas 
skriver är världens första beskrivningar av läpp- 
och gomspalt och dess behandling som har skrivits 
av patienten själv.

1887 Arvo Ylppö 
föds.

1893 Finlands 
första barnsjuk-
hus grundas i 
Helsingfors.

1899 Barnsjukhuset 
får en egen byggnad 
på Fabriksgatan i 
Helsingfors.

1917 Sjukskötaren 
Sophie Mannerheim 
(1863–1928) grundar 
föreningen Modersvård 
åt barnet. Föreningen 
hjälper ensamstående 
mammor. Följande år 
skaffar hon ett hus till 
föreningen. Huset får 
namnet Barnets Borg.  

1920 Mannerheims 
Barnskyddsförbund 
grundas. Förbundet 
tar sig an alla de barn-
skyddsuppdrag, som 
inte enligt lag faller 
på kommunens eller 
statens ansvar. 

1920 Arvo Ylppö blir 
överläkare vid Barnets 
Borg.

1921 Barnets Borg 
omvandlas till ett 
sjukhus.

1922 Den första barn-
rådgivningbyrån grun-
das i Barnets Borg. 



1930               1940                                   1950             1960   1970   1980   1990  2000
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1925 Arvo Ylppö 
blir överläkare även 
på Fabriksgatans 
barnsjukhus.

1928 Sophie Mannerheim 
dör. Ansvaret för Barnets 
borg överförs från förening-
en Modersvård åt barnet till 
Mannerheims Barnskydds-
förbund.

1935 Sulfapreparat, 
som är de första 
medicinerna som biter 
på bakterieinfektio-
ner, blir tillgängliga.

1935 Neuvola, ett finskt 
nyord för rådgivningsbyrå, 
tas i bruk.

1941 Tuberkulos-
vaccinationer inleds.

1945 Den första 
behandlingen med 
antibiotika i Finland.

1946 Barnkliniken blir 
färdig i Mejlans. 
Verksamheten på 
Fabriksgatans barnsjuk-
hus flyttar dit.

1948 Barnets Borgs 
nya byggnad i 
Mejlans blir färdig.

1948 Läpp- och 
gompaltscentret 
får sin början, när 
Finlands Röda Kors 
plastiksjukhus börjar 
ge övergripande vård 
åt patienter med 
spalt.   

1953 Den första 
hjärtoperationen 
på Barnkliniken.

1957 Poliovaccin.

1957 Arvo Ylppös tid 
som överläkare vid 
Barnkliniken kommer till 
ända efter 32 år.

1963 Arvo Ylppös tid som överlä-
kare vid Barnets Borg kommer till 
ända efter 43 år.

1975 Mässlingsvaccin.

1988 Arvo Ylppö 
fyller 100 år.

1992 Arvo Ylppö dör.
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Den kvicka museihunden Mutte sveper på sin tidsresa genom historien över barns 
sjukhusvistelse i Finland. Äventyret börjar på golvet i Barnets Borg oc avslutas via 
sjukhusskolan i ett hundbås. Längs vägen får vi bland annat veta hur Arvo Ylppö blev 
läkare, varför barnens sängar har burits ut och vad fickhunden gjorde pa hjärtavdelningen.

Boken baseras på utställningen Barnens egna sjukhus som producerats av HUS museiutskott och som 
öppnades i mars 2021 på våningen Skogen på Nya barnsjukhuset, i väntrummet till operationssalen 
och anestesiaavdelningen. Nya barnsjukhuset som öppnades år 2018 är Finlands största sjukhus med 
fokus på specialiserad sjukvård för barn, där man vårdar barn från hela Finland.

Omslagsfoto: Rådgivningsverksamhet på 1930-talet. Bild: Barnklinikens samling, HUS museiutskott. Färgning av foto: Tommi Rossi 2020.
Originalfotot finns också tillgängligt i CC BY 4.0 Pietinen, Historiska bildsamlingar, Museiverket.




