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(Nedanstående information inräknas inte in i antal tillåtna tecken för själva motiveringstexten)  
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MALL FÖR MOTIVERING 

 
1. En text på max 3500 tecken inklusive blanksteg (löptext samt eventuella bildtexter). 
 
Texten ska motiveras utifrån de fyra kriterierna nedan: 
 
1: Berättelse/Dramaturgi – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 
 
2: Gestaltning – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 

 
3: Publikvänlighet – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 
 
4: Metod – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 
 
 
2. Texten ska kompletteras med max 10 bilder (fotograf anges) och planritning 
(alternativt planskiss eller modellfoto). 

 
 

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text
Bifogas

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text
Samtliga bilder är tagna av Viveca Ohlsson, Kulturen. 

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text

Angelica Bondesson
Maskinskriven text
Bilder och planritning bifogas



Utställningen Tro, hopp och hälsa på Medicinhistoriska museet i Helsingborg är 

en upplevelsebaserad tidsresa i medicinens utveckling. Den handlar om synen på 

sjukdom, vad som anses som friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över 

tid. Genom historiska återblickar ges perspektiv på relationen mellan sjukdom, 

omvårdnad och samhällets utveckling. Målet är att locka till eftertanke och 

reflektion, vilket görs genom kopplingar till vår samtid och besökarens egna 

erfarenheter. Utställningen berättar om synen på människan och tar sin 

utgångspunkt både i besökaren som individ och i samhällsbygget i stort. 

Målgrupp är högstadiet och gymnasium samt yrkesverksamma inom sjukvården. 

Visningsverksamheten i Tro, hopp och hälsa bedrivs av ideella guider från 

Helsingborgs Medicinhistoriska förening. Många av guiderna har lång 

yrkeserfarenhet på olika positioner inom vården. Föreningens medlemmar har 

också varit referenspersoner och bland annat bidragit med personliga berättelser 

som finns att ta del av i de olika rummen. 

 

Tro, hopp och hälsa tar sin utgångspunkt i Region Skånes medicinhistoriska 

samling, som Kulturen förvaltar.  Med hjälp av uttrycksfull scenografi och 

berättelser som vittnar om drivna sjuksköterskor, tröstande föräldrar, 

uppfinningsrika läkare och gränsöverskridande pionjärer levandegör vi 

föremålen och viktiga personporträtt lyfts fram.  

 

Scenografin är gjord för att besökaren ska kunna leva sig in i olika situationer. 

Exempelvis inleds utställningen med ett väntrum, där bokade grupper får 

invänta visningen. Man träder sedan in i vad som påminner om en 

sjukhuskorridor, med många stängda dörrar. Besökaren kan öppna dörrarna och 

ta del av olika perspektiv på medicinhistorien. Bakom en dörr döljer sig till 

exempel "Livets lotteri", där man kan snurra på ett hjul och se hur olika man 

skulle bli behandlad av sjukvården, beroende på vilken tid man lever i och vilket 

kön och vilken samhällsställning man har. Bakom en annan dörr döljer sig 



"Utsatthetsrummet" som är ett vitkaklat rum med en brits, och i taket tittar 

operationsklädda läkare och sjuksköterskor ner på besökaren. I kontrast till detta 

rum finns "Omvårdnadsrummet", som är ett mjukt och vänligt rum där man kan 

slå sig ner och lyssna på berättelser om omvårdnad.  

 

Utställningen innehåller många interaktiva moment och i många av texterna och 

gestaltningarna riktas frågor direkt till besökaren, för att uppmuntra reflektion 

eller väcka igenkännande.  

 

I en av de två stora runda salarna har vi gestaltat en medicinhistorisk tidsresa. 

Historiska föremål från Region Skånes medicinhistoriska samlingar möter 

stilgrepp inspirerade av dagens sjukvård och modern kommunikationsteknik.  

 

Utställningens form har tagit inspiration från tiden då barnsjukhuset var fyllt 

med barn, med rumsindelningar liknande den ursprungliga barnsalen. Men vi ser 

även referenser till dagens sjukhusmiljöer, med långa korridorer och stängda 

rum som manar till nyfikenhet. I grafiken reflekteras utställningens värden 

genom kontraster mellan modernt och historiskt. Det svartvita bildmaterialet 

kombineras med grafik i klara färger för att skapa spänning mellan modernt och 

traditionellt.  

 

De två olika typsnitt vi valt att använda lyfter fram kontrasten mellan det 

kliniska och vetenskapliga å ena sidan och det mänskliga och personliga å andra 

sidan. Texterna är korta för att besökaren lätt ska kunna ta till sig informationen, 

medan de guidade turerna ger fördjupningar och utrymme för frågor.  
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