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sentrert om følgendetre områder: Sjelesorg
gjennom samtaler, sjelesorg gjennom utdan-

Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad - Einar Lundbys stiftelse

ning og undervisning, sjelesørgerisk kompe
tanseutvikling gjennom forskning og formidling.
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Styrets beretning

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse

Som privat institusjon, organisert som en stiftelse, har
Modum Bad råderett over egen utvikling og handlefrihet
til å utforme og forfølge de mål som institusjonen ønsker
å prioritere. I siste del av 90-tallet utvidet Modum Bad
sitt virkeområde ved indre knoppskyting. I tillegg til behandling, ble det lagt vekt på forskning og forebygging.
De siste årene har det vært merkbar vekst på alle disse
tre områdene.
Styret 2004. Fra venstre.: Idar Magne Holme, Bjørn Øyvind Fjeld,
Mona Thelle, Gunnar Breivik, Gun E. Abrahamsen, Øivind Ekeberg,
Anne Grethe Klunderud, Ole Johan Sandvand, Marie Aakre.

Foto: Rune Guneriussen

Foto: Eivinn Ueland

I sin gjennomgang av årsberetninger og regnskap uttrykte
representantskapet stor tilfredshet med virksomheten
ved begge stiftelsene, i tillegg til å komme med ulike
innspill for videre vurdering i styrene – f eks utvidelse av
rekreasjonsukene ved Institutt for Sjelsesorg og ledere
som målgruppe for Villa Sana.

Representantskapets sammensetning:
Psykiater Ingrid Lycke Ellingsen, leder
Rektor Per Øvergaard, nestleder
Rådgiver Liv Eek
Misjonsprest Knut Grønvik
Kapellan Anne Berger Jørgensen
Prosjektleder Marit Landrø
Sykehusdirektør Magne Roland
Pleie- og omsorgssjef Inger Stokstad
Advokat Svein Thorp
Psyk. sykepleier Marit E. Mikaelsen, ans. repr. MB
Instituttprest Tor Eika, ans. repr. IFS

Representantskapet initierte i 2003 en prosess for å
vurdere om det er hensiktsmessig å ha to stiftelser på
Modum Bad, eller om en ville styrke den samlede ressurs
utnyttelse ved å slå stiftelsene sammen. På møtet i 2004
ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tre av
representantskapets medlemmer, Ingrid Lycke Ellingsen,
Liv Eek og Magne Roland, med sistnevnte som leder,
for å føre denne prosessen videre, og legge fram forslag
for representantskapet i 2005 etter høringer med de to
stiftelsenes styrer og ledelse.

Varamedlemmer:
Sykehusprest Sverre Jølstad		
Oversykepleier Mette Lise Ulstrup
Misjonsforstander Sveinung Lorentsen
Avdelingsleder Kåre Thornes, ans.vararepr. MB

Foto: Eivinn Ueland

Modum Bad - en kilde til liv
Styrets arbeid har i 2004 vært preget av oppfølging av
strategiplanen for perioden 2003-2007. Oppgaven er å
fokusere og differensiere behandlingstilbudet, øke tallet på behandlede pasienter og gi dem enerom, knytte
forskning og evaluering til behandlingen som en generell
betingelse, satse systematisk på forebyggende arbeid.
Målet er at Modum Bad skal være et ledende nasjonalt
ressurssenter for psykisk helse, livskvalitet og samliv,
bygget på en helhetstilnærming hvor menneskets fysiske
og psykiske så vel som åndelige, kulturelle og sosiale ressurser frigjøres og forløses. Dette er høye ambisjoner og
mål, som springer ut av en enda større visjon: Modum
Bad - en kilde til liv! Denne visjonen kan bare realiseres
dersom Modum Bad er seg bevisst sin diakonale egenart,
som forankrer menneskesynet i en kristen forståelse som
rommer og forener empati, integritet og respekt med
faglig og forskningsmessig utvikling og “en visdom som
er forankret i Gud”.

Denne utviklesi nært samspill med offentlige myndigheter, som bevilger midler til sykehusdriften. Styret vil
fremheve at statlige og regionale helsemyndigheter også i
2004 har vist Modum Bad stor tillit.
I tråd med myndighetenes prioriteringer er det i 2004
gjennomført betydelige omlegginger innen Klinikken.
Det er foretatt en avgrensning og fokusering av Modum
Bads behandlingstilbud, og særskilt prioriterte områder
som behandling av spiseforstyrrelser og behandling av
senfølger etter seksuelle overgrep i barndom og oppvekst, er styrket både ved kapasitet og kompetanse.
Parallelt med dette er arbeidet med differensiering av
behandlingstiden ført videre. Kapasiteten er utnyttet
som budsjettert, og tallet på behandlede pasienter har
økt fra 1150 til 1300. Gjennomsnittlig behandlingstid
er redusert fra 34 til 30 dager, hvilket innebærer at
målsettingen er mer enn oppfylt. Bak dette gjennomsnittstallet skjuler det seg store variasjoner i forhold til
ulike behandlingsbehov. Blant annet er pårørendedøgn
inkludert i denne statistikken.

Styret var i 2004 også sterkt engasjert i arbeidet med
å planlegge og få støtte for en utvidelse av behandling,
forskning og forebygging innen området psykiatri og
rus. Begrunnelsen for dette er forekomsten av psykiske
lidelser med samtidig rusmisbruk, ønsket om å prioritere
svake grupper og mangel på kapasitet og kompetanse.
For å legge til rette for utvidelse er det inngått avtale
med Modum kommune med opsjon for overtagelse av
naboeiendommen Tomtebo.

Som den viktigste begivenhet vil styret trekke fram de
betydelige ombyggings- og utbyggingstiltakene som
gjorde det mulig å tilby alle pasienter i Klinikken enerom
fra august i fjor, uten økte bevilgninger. Det er grunn til
å være vel tilfreds med gjennomføringstid, standard og
design, pris og arkitektur. Styret vil videre trekke fram
det arbeidet som er iverksatt for å effektivisere behandlingen, når det gjelder bemanningsfaktor og ressursbruk
per pasient. Dette har blant annet ført til at to av de kliniske avdelingene er organisert som internatavdelinger.

Behandling
Klinikken – Stiftelsens hovedoppgave er sykehusdrift.
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ivareta en nødvendig supplerende funksjon for den øvrige
spesialisthelsetjenesten. Det krever så vel “eliteforskning”
som “mosjonsforskning”. Styret har vært opptatt av å
skjerme forskningsvirksomheten mot nedskjæringer, og
heller øke ressursene gjennom effektivisering av ulike
kliniske og driftsmessige funksjoner. Flere prosjekter
innen sentrale behandlingsområder - angstbehandling,
spiseforstyrrelser, familiebehandling og religionpsykologi
- etablert på doktorgradsnivå i 2004, og en avhandling
om spiseforstyrrelser er godkjent for disputas.
Styret vil også fremheve utvidelsen av forskningen til
kvalitative studier av pasienterfaringer, og forskning
knyttet til forebyggende arbeid mot utbrenthet. På dette
området er det i ferd med å utvikle seg et spennende
samarbeid med Institutt for medisinske atferdsfag ved
Universitet i Oslo. Folkehelseinstituttet er også i ferd
med å bli en interessant samarbeidspartner for Modum
Bad.
Forebygging
Samlivssenteret – Virksomheten er preget av målet
om å bli et nasjonalt kompetansesenter innen områdene
samliv og familieliv. Styret konstaterer at den utad
rettede virksomheten har vokst, og bidrar til å alminnelig
gjøre samlivskurs og senke terskelen for slike tilbud. I
2004 har antall par som har deltatt på PREP samlivskurs
passert 5000. Samlivssenteret har fått mye god omtale i
riksdekkende medier, og etterspørselen etter senterets
tjenester øker. Det er blant annet iverksatt et samarbeid
med Forsvaret, som kan ha et betydelig potensiale.
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Poliklinikken – Enheten fyller et viktig behov i det
lokale behandlingstilbudet. Styret konstaterer med
tilfredshet at tallet på konsultasjoner i 2004 faktisk har
vært i overkant av det nivå helsemyndighetene har fremsatt som mål for psykiatriske poliklinikker. Den nasjonale undersøkelsen om brukertilfredshet ved psykiatriske
poliklinikker som er gjennomført, plasserer Modum
Bad helt i toppen. Styret gleder seg over at enheten i
mai kunne flytte inn i nytt hus, bygget for Poliklinikken.
Det kan ha bidratt til å forbedre ytterligere det gode
arbeidsmiljøet. I alle fall er det bemerkelsesverdig at
Poliklinikkeni 2004 hadde et sykefravær på under én
prosent. Det gode samarbeidet med Helse Sør, ivaretatt av Ringerike sykehus HF, er ført videre. Det førte
blant annet til at Poliklinikkens fagstab kunne utvides
i fjor. Ordningen med kjøp av helsetjenester i regi av
trygdeetaten ble ført videre, med gode resultater om
enn i mindre omfang enn forventet. Dette innebærer at
de geografiske begrensningene for poliklinisk behandling er brutt. Gjennom denne ordningen, og gjennom
etablering av spesialistpoliklinisk virksomhet, i regi av
Klinikken, innen traumebehandling og behandling av
spiseforstyrrelser, har Modum Bad begynt en utvidelse
av sin polikliniske virksomhet. Dette innebærer også en
utprøving av nye behandlingstilbud i grensefeltet mellom
innleggelse i institusjon og poliklinisk behandling. Blant
annet av denne grunn er det aktuelt å vurdere en utvid
else av Modum Bads tilbud med basis i Modum Bads
eiendom i Eilert Sundts gate i Oslo.

Samlivssenteret har vært en sentral aktør i den nasjonale
satsingen “God start”, rettet mot par som har fått sitt
førstebarn. Målet er at alle nybakte foreldre skal få tilbud om gratis samlivskurs. “Hva med oss” - et omfattende prosjekt rettet mot foreldre med funksjonshemmede
barn, er under avslutning som prosjekt i regi av Samlivssenteret, men vil bli ført videre med faglig oppfølging fra
Samlivssenteret og kurstilbud for tungt belastede par.
Styret uttrykker sin takknemlighet for konstruktivt
samarbeid med og god støtte fra Barne- og familie
departementet og det nyopprettede Barne-, ungdomsog familiedirektoratet.
Ressurssenteret Villa Sana – Styret konstaterer at
Villa Sana har hatt en god og økende virksomhet for å
forebygge utbrenthet og fremme livskvalitet hos leger og
sykepleiere. Det har vært en sterk økning i tallet på leger
som har vært på Villa Sana. Siden starten i 1998 har nær
700 leger deltatt på kurs eller vært til rådgivning. Også
for sykepleiere har det vært full kapasitetsutnyttelse i
2004. Siden starten i 2000 har 400 sykepleiere deltatt
på kurs på Villa Sana. Styret er takknemlig for støtten og
det gode samarbeidet med Den norske lægeforening og
med Norsk Sykepleierforbund, som begge viser Modum
Bad og Villa Sana stor tillit. Forutsetningene for å gi et
godt og fleksibelt tilbud ble forbedret i 2004 ved ferdigstillelsen av et nytt hus; Villa Casetta.

Forskning
Forskningsinstituttet – Fremtidsrettet utvikling
av Modum Bad forutsetter forskning og kompetanse
utvikling. Behandlingstilbudene må faglig spisses for å

Intensjonen med å utvide tilbudet til andre utsatte grup6

per har foreløpig ikke ført fram. Prøvedriften med kurs
for hjelpepleiere ble ikke forlenget, og henvendelse til
Norsk Psykologforening vakte interesse, men førte ikke
til noe oppdrag. Arbeidet med å utvide virksomheten
fortsetter. Styret har merket seg representantskapets
innspill om å vurdere ledere som målgruppe.

Personale og økonomi
Styret vil berømme personalet for stor innsats, og har også
merket seg den svært konstruktive medvirkning i krevende
omstillingsprosesser knyttet til strategi og organisasjons
struktur. Styret er klar over at arbeidsbelastningen på
personalet er stor. Styret ser det som en viktig oppgave å
sikre god bemanning og skape god trivsel. Styret konstaterer med tilfredshet at sykefraværet er redusert til 6,8
prosent i 2004. Styret imøteser resultatene fra en arbeidsmiljøundersøkelse som vil bli gjennomført i 2005.

Åndelige verdier og sjelesorg
Styret bidro i 2004 til fornyet fokus på dette ved å
initiereen intern prosess om hvordan åndelige verdier
og sjelesorg nedfeller seg på ulike måter i den konkrete
virksomheten.

Styret vurderer stiftelsens økonomiske resultat i 2004 som
tilfredsstillende, med forholdsvis beskjedne og håndterbare underskudd for Klinikken, Forskningsinstituttet,
Samlivssenteret og Villa Sana, og et overskudd på Poli
klinikken og Stiftelsen. Dette må sees som akseptabelt
i lys av utforutsette merkostnader på pensjonsområdet.
Utfordringene er imidlertid store på det økonomiske området, selv om de største problemer på pensjonsområdet
synes å være over. Presset på økonomi er så stort innen
helsetjenesten, at høy kostnadseffektivitet er en svært
viktig konkurransefaktor for Modum Bad.

Styret ser det som naturlig at sjelesorgvirksomheten har
et betydelig omfang, og forventer at denne vil kunne
øke, ut fra et fokus også på den åndelige dimensjon ved
psykiske lidelser. Styret imøteser gjennomføring av en
brukerundersøkelse på dette området. Styret ser det som
svært viktig at pasienterfaringer tillegges stor vekt, som
kilde til kunnskap for den utvikling og forandring som
alltid må prege en institusjon som Modum Bad.

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse

Balanse

Hovedtall driftsregnskapet

Anleggsmidler
Omløpsmidler

Driftsinntekter
Kurpenger
Tilskudd og refusjoner
Poliklinisk virksomhet
Salgs- og leieinntekter
Gaver, abonnementer m.v.
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og andre personalkostnader
Overføring til Forskningsinstituttet
Inventar/utstyr
Vedlikehold
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter
Årets resultat

Sykehusdriften

(1000 kr)
Øvrig virksomhet

90.948
263
432
4.024
95.667

0
18.594
2.975
11.624
116
33.309

71.897
3.360
1.481
2.244
1.397
12.260
2.128
94.767
900
- 1.061
- 161

18.937
795
1.107
3.945
7.098
682
32.564
745
301
1.046

(1000 kr)

89.631
17.434

Sum eiendeler

107.065

Egenkapital
Avsetninger
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

19.503
10.483
55.157
21.922

Sum gjeld og egenkapital

107.065

Modum Bad, 17. mars 2005

Gunnar Breivik

Bjørn Øyvind Fjeld
styremedlem

Marie Aakre

Idar Magne Holme

styreleder

nestleder

Øivind Ekeberg

styremedlem

Mona Thelle

styremedlem

styremedlem, ansattes repr.

Ole Johan Sandvand
direktør
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Gun E. Abrahamsen
styremedlem, ansattes repr.

2004

Klinikken

Modum Bad – Klinikken er en landsdekkende
psykiatrisk behandlingsinstitusjon som ble opp
rettet i 1957 (den gang som Modum Bads Nervesanatorium). Klinikkenhar 117 pasientplasser,
fordelt på seks avdelinger. Behandlingsområdene
er angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensi
elle spørsmål (Vita), alvorlige samlivsproblemer
(Familieavdelingen), visse depressive lidelser og
i noen tilfeller ”second opinion”-vurderinger. Vi
ser oss selv som et ledd i en behandlingskjede og
tilstreber et nært og funksjonelt samarbeid med
innsøkende instans. Klinikken tar kun imot pasienter til frivillig innleggelse. Driften er finansiert
ved 90 prosent direkte tilskudd over Statsbudsjettet, mens det enkelte helseforetak betaler de
siste ti prosentene.

for øvrige behandlingsopphold. Her behandles pasienter
med agorafobi, panikklidelser og sosial angst. Det er
konkrete planer om å utvide tilbudet til også å gjelde
tvangslidelser og posttraumatiske stresslidelser. Avdeling
en har satset sterkt på opplæring og utdanning, konkret
i form av et innføringskurs i kognitiv terapi for hele
personalgruppen. Aktiv pasientdeltagelse når det gjelder
innredning og utsmykning har bidratt til et godt tilpasset
bygg.

Forløpsstudie
I 2004 innførte vi en forløpsstudie som omfatter alle som
kommer til behandling. Det innebærer en vesentlig kvalitetssikring og mulighet for å evaluere effekten av den
behandlingen som blir gitt, ikke minst etter at pasientene
er utskrevet. Dette er et nødvendig og viktig tiltak som
skjer i nært samarbeid med Forskningsinstituttet.

DIPS
Et annet stort løft var innføring av nytt pasientadministrativt system; DIPS. Foranledningen til dette var
at vårt tidligere system måtte skiftes ut på grunn av
ytre forhold. Det tjener mange til ære at vi midt i den
øvrige omorganisering også klarte å gjennomføre alt som
krevdes for at det nye systemet kunne stå operativt fra
september –04

Foto: Eivinn Ueland

Ca. 80 av Klinikkens 140 ansatte. Nederst til høyre de seks avdelingslederene
og klinikksjef Per Anders Øien.

Klinikken 2004 – enerom og omorganisering
Det som først og fremst preget Klinikken i 2004 var
den omfattende videreføringen av Modum Bads strategiplan for 2003-2007. Konkret førte dette til et nybygg
og ombygning av sykehuset for å skaffe enerom til alle
pasientene, samt en omstrukturering av avdelingene.
Enerom vurderes som et viktig element for pasientene
under behandlingstiden, først og fremst ved å respektere behovet for å kunne trekke seg tilbake etter dagens
behandlingstiltak og få tid og rom for seg selv.
Fra før besto Klinikken av fem avdelinger. Etter reform
en ble det seks, og dagens inndeling avspeiler med større
tydelighet satsningsområdene i Strategiplanen

til å være stolt og takknemlig over at dette lyktes.
En slik omorganisering krever mye av den enkelte og
av ledelsen, og ikke minst et godt samspill mellom
personale i klinikk, drifts-, økonomi- og personalavdelinger. En forutsetning for reformen var at ingen
skulle miste arbeidsplassen sin. Medarbeiderne fikk
også levere prioriterte ønsker om hvor i organisasjonen de ville jobbe etter omstruktureringen. De fleste
fikk sine førsteønsker innfridd, og i godt samarbeid
med tillitsvalgtapparatet kom vi i mål på en god måte.
Overgangen til de nye avdelingene var en frukt av
en reformprosess med bredt engasjement. Det ble
nedsatt arbeidsgrupper som fikk ansvar for å utvikle
programmer for den enkelte avdeling. Dette ga en
mulighet for å tenke nytt både om rammer og innhold
for behandlingen.

Strategivalg i prosessen
Omstruktureringen var en omfattende og krevende
prosess. Ledelsen sto overfor et valg mellom to strategier: Enten å la prosessen gå over lengre tid med
mulighet for noe bredere delaktighet og refleksjon,
eller å satse på en raskere omstilling med mindre slitasje i organisasjonen. Den siste strategien ble funnet
best, flere ga råd om at dette hadde vært gunstig i
andre institusjoner. Måletble vedtatt: Hele prosessen
skulle gjennomføres innen 1.8.04. Det er god grunn

Lederutviklingsprogram
Parallelt med omorganiseringen fullførte Klinikken også
et omfattende lederutviklingsprogram. Målgruppen var
ledere på forskjellige nivåer i Klinikken. Programmet ble
opplevd som verdifullt og styrkende for medarbeidernes
forståelse av seg selv i sin rolle som ledere.
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Behandlingen i angstavdelingen er et internatopplegg i
den forstand at personalet kun er til stede mellom kl.
08.00 og kl. 20.00. Etter denne tid skal pasientene i
prinsippet klare seg selv, men kan kontakte nattavdelings
personalet på fellesavdelingen.
Avdelingen ledes av klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Jorun Rosmer.

Spiseavdelingen
Med den nye spiseavdelingen blir kapasiteten for å behandle spiseforstyrrelser fordoblet. I hovedsak behandles
anoreksi og bulimi, og enkelte blandingstilstander. Nytilsatt avdelingsleder er psykiater Øyvind Rø, som de siste
årene har forberedt sin doktorgrad med utgangspunkt i
en forløpsstudie av anoreksi- og bulimipasienter behandlet ved Modum Bad. Dette er en av de ideelle fruktene
av samspillet mellom klinisk arbeid og forskning: Arbeid
som er utført blir evaluert, man tar med erfaringene
tilbake til den kliniske hverdag og endrer denne der man
ser at det er behov for det. Spiseavdelingen satser blant
annet på å utvikle nye behandlingsmodeller med kortere
innleggelser fordelt over lengre tid.

Et helhetlig kvalitetssystem
Under ledelse av kvalitetskoordinator Håkon Skagen ble
det innført et omfattende internt kvalitetssystem som
innebar opplæring av alt personale innenfor klinikk og
driftsavdeling. Systemet oppgraderer oss i forhold til de
nasjonale krav til kvalitetskontroll.

Undersøkelse om pasienters opplevelser
Det har også blitt gjennomført en omfattende kvalitativ
undersøkelse av pasienters opplevelse av behandlingsoppholdet. Spesialrådgiver Lisbet Borge har ledet denne
undersøkelsen. Selv om alle data ennå ikke er ferdig
bearbeidet, har de foreløpige tilbakemeldingene gitt
verdifull innsikt i hva pasientene mener er de viktigste
elementene i behandlingen, og ikke minst hva de synes
kan forbedres.

Tanker framover – psykiatri og rus
Pågangen av søknader viser at det er et stort behov for
Modum Bads tjenester. Vi registrerer økende pågang
på de feltene vi allerede har etablerte tilbud for. Men
vi ser også at flere og flere søknader nevner rus som et
problem. Rusreformen sier klart at rusproblemer ikke
skal diskriminere i forhold til å få et behandlingstilbud.
Det ser også ut til at Modum Bads planer om å utvide
behandlingstilbudet til å omfatte rus er blitt kjent rundt
omkring. Tett oppunder halvparten av søknadene nevner
spesifikt en slik problematikk.

Angstavdelingen
Angstavdelingen er ny og flyttet inn i Villa Nora, et flott
nybygg med plass til 16 pasienter, samt tre ekstra rom

Foto: Rune Guneriussen

Villa Mon bijou, en av Familieavdelingens ti pasientvillaer.
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For første gang har vi fått virkeliggjort idéen om et eget
spiserom for pasienter og personalet. Spisingen er det
sentrale i behandlingen, og rommet blir å betrakte som
det fysiske stedet der den viktigste treningen skjer. Aldersmessig er pasientene i Spiseavdelingen yngre enn de
øvrige pasientgruppene, og også her har pasientene fått
satt preg på stua, gitt den et mer ungdommelig og røft
preg, noe personalet også setter stor pris på.
Avdelingen ledes av psykiater Øyvind Rø.

bør legges opp videre. Det har også blitt jobbet med å
videreutvikle den såkalte Traumepoliklinikken. Pasienter
kan henvises fra hele landet til kortere polikliniske vurderinger der en erfaren fagstab bruker sin kompetanse
for å vurdere og behandle traumatiserte pasienter mer
kostnadseffektivt.
Avdelingen ledes av psykiater Tron Svagård.

Korttidsavdelingen
Avdelingen består av to grupper som har noe forskjellige
behandlingsmodeller. Målgruppene er mindre diagnostisk definert enn i de andre avdelingene. Ønsket er å
kunne tilby noe raskere inntak, for eksempel for visse
grupper helsepersonell. Problemområdene varierer mellom depressive lidelser, blandingstilstander og livskriser.
Hovedbasis for begge gruppene blir en korttids dynamisk
psykoterapi etter modell av Leigh McCullough. Hun er
en internasjonalt kjent psykoterapiforsker som foreleste
under Modumseminaret 2004. Innholdet i seminaret
vakte begeistring.
Avdelingen ledes av psykologspesialist Kåre Thornes.

Traumeavdelingen
Avdeling for traumebehandling og interpersonlig terapi
er blitt den største avdelingen med 21 sengeplasser. I
tillegg til to grupper for behandling av posttraumatiske
stresslidelser (PTSD) har også turgruppa fått sin plass i
avdelingen. Turgruppa skal videreutvikle behandlings
modellene knyttet til interpersonlig psykoterapi.
Erfaringene med å behandle sosial fobi-pasienter etter en
slik modell har vært gode. Personalet har fått betydelig
kompetanse på feltet, og det er stor nasjonal interesse
for utvikling av slike behandlingsmodeller. Pågangen
av søknader med PTSD som problemområde er kraftig
økende og større enn vi klarer å håndtere, til tross for at
vi har fordoblet tilbudet. Dette avslører at det finnes få
andre tilbud for denne pasientgruppen.

Vita
Som en del av reformen ble kapasiteten ved Vita doblet
fra 8 til 16 plasser fordelt på to grupper. Målgruppen er
pasienter med forskjellige symptomer der eksistensiell
eller religiøs problematikk er en viktig del av tilstanden. Etter fem års drift registrerer vi en stadig økende

Avdelingen har satset sterkt på samspillet mellom
forskning og klinikk, og resultatene fra forskningen har
gitt verdifulle retningslinjer for hvordan behandlingen

Foto: Rune Guneriussen

Modum Bad er omgitt av vakker natur med flotte turmuligheter, sommer som vinter. Fysisk aktivitet er en viktig del av behandlings
filosofien, og både pasienter og andre brukere har rikelig med rekreasjonsmuligheter i området på og rundt institusjonens eiendom.
interesse for behandlingsmodellen. Mange har hørt om
den ved forskjellige anledninger, og det faktum at vi kan
bruke tid på mer eksistensielt preget psykoterapi, er det
mange som misunner oss. Det er igangsatt et omfattende
forskningsprogram for å evaluere utbyttet av behandling
en. Rammene for avdelingen er en internatmodell. Det
har vist seg at dette fungerer godt.
Avdelingen ledes av lege Øystein Bakkevig

Pasientstatistikk
Fylkesfordeling:
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Buskerud
Vestfold
Telemark
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Troms
Oppland
Vest-Agder
Møre og Romsdal
Nordland
Finnmark
Aust-Agder
Nord-Trøndelag

Familieavdelingen
Avdelingen tar imot familier til behandling med utgangspunkt i foreldrenes samlivsproblemer. I tillegg har det
vært et økende fokus på å tilby kortere gruppebaserte
opphold for par. Dette var første året da man fikk reali
sert et konkret samarbeid mellom Samlivssenteret og
Familieavdelingen. Videreutviklingen av ”PREP-kurs”
har lenge ventet på en realisering og endelig kom den.
PREP-pluss er et utvidet PREP-kurs med utfordring av
grenseoppgang mellom kurs og behandling sett fra vår
side. Dette er i sin spede begynnelse, det er for tidlig å si
hvordan det kan utvikle seg, men i heldigste fall er dette
en av de strålende fruktene av samarbeid mellom de
forskjellige enhetene ved Modum Bad.
Avdelingen ledes av familieterapeut Janos Piros

Sum totalt utskrevne
pasienter inkl. pårørende

49
109
152
37
127
84
74
92
68
21
45
61
47
32
74
98
93
22
2
1287

Pasientstatistikk 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Antall pasienter pr. år:
528
554
656
614
609
672
795
862
975
1146
1287
Gj.snittlig liggetid pr
pas./ant.liggedager:
64
61
55
57
49
54
46
43
38
34
30
Kurdøgnpris:
1.430 1.475 1.630 1.736 1.850 1.951 2.019 2.076 2.180 2.249 2.341
Antall liggedager totalt: 33.756 33.811 35.931 34.902 35.028 36.519 36.811 37.152 36.895 38.643 38.906

Foto: Eivinn Ueland

4. august 2004 stoVilla Nora klar til innflytting. Her har 16 pasienter i Angstavdelingen fått enerom.
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Diagnoser

Kvinner

Menn

Totalt

Affektive lidelser			
F31
Bipolar affektiv lidelse
0
1
1
F313 Bipol. aff. lid., aktuell episode mild el. moderat depresjon
4
1
5
F314 Bipol. aff. lid., aktuell ep. alv. depr. uten psykot. sympt.
2
0
2
F316 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet
1
0
1
F318 Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser
1
0
1
F320 Mild depressiv episode
8
7
15
F321 Moderat depressiv episode
7
14
21
F322 Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer
13
11
24
F33
Tilbakevendende depressiv lidelse
2
0
2
F330 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild
6
3
9
F331 Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat
34
23
57
F332 Tilb.v. depr. lid., aktuell ep. alv., uten psykot. sympt.
31
19
50
F333 Tilb.v. depr. lid., aktuell ep. alvorlig med psykot. sympt.
1
0
1
F334 Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon
5
1
6
F340 Cyklotymi
1
0
1
F341 Dystymi
27
20
47
Tilsammen
143
100
243
				
Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser			
F400 Agorafobi
8
2
10
F4001 Agorafobi med panikk
4
1
5
F4001 Agorafobi med panikk
16
4
20
F401 Sosiale fobier
62
49
111
F402 Spesifikke (isolerte) fobier
1
0
1
F410 Panikklidelse
0
3
3
F411 Generalisert angstlidelse
11
3
14
F412 Blandet angstlidelse og depressiv lidelse
6
3
9
F420 Hovedsakelig tvangstanker eller tvangsgrubling
3
1
4
F421 Hovedsakelig tvangshandlinger
3
0
3
F422 Blandede tvangstanker og tvangshandlinger
2
0
2
F429 Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse
0
1
1
F430 Akutt belastningslidelse
2
0
2
F431 Posttraumatisk stresslidelse
96
12
108
F432 Tilpasningsforstyrrelser
6
4
10
F4321 Langvarig depressiv reaksjon
2
1
3
F4322 Blandet angst og depresjon
3
0
3
F438 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning
1
1
2
F448 Andre spesifiserte dissosiative lidelser
1
0
1
F449 Uspesifisert dissosiativ lidelse
4
1
5
F450 Somatiseringslidelse
1
0
1
F480 Nevrasteni
0
3
3
F481 Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom
1
0
1
Tilsammen
233
89
322
				
Spiseforstyrrelser			
F500 Anorexia nervosa
22
0
22
F501 Atypisk anorexia nervosa
28
1
29
F502 Bulimia nervosa
39
1
40
F503 Atypisk bulimia nervosa
29
1
30
F509 Uspesifisert spiseforstyrrelse
4
0
4
Tilsammen
122
3
125
				
Personlighets- og adferdsforstyrrelser hos voksne			
F600 Paranoid personlighetsforstyrrelse
0
2
2
F603 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
4
1
5
F6030 Emosjonelt ustabil personlighetsstruktur, impulsiv type
1
0
1
F605 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
1
1
2
F606 Engstelig personlighetsforstyrrelse
2
3
5
F61
Blandede og andre personlighetsforstyrrelser
1
2
3
F620 Vedvarende pers.h.forandr. etter katastrofale livshendelser
2
1
3
Tilsammen
11
10
21
				
Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsårene		
F800 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse
1
0
1
F810 Spesifikk leseforstyrrelse
1
2
3
F840 Barneautisme
0
1
1
F845 Aspergers syndrom
1
0
1
F89
Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling
0
1
1
F938 Andre spes. følelsesmessige forstyrrelser i barndommen
1
1
2
F949 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen
0
2
2
F952 Kombinerte vokale og multiple motoriske “tics”,
0
1
1
Tilsammen
4
8
12
				
Familie-/ekteparbehandling			
Z004 Generell psykiatrisk undersøkelse IKAS
2
0
2
Z032 Obs. ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforst.
1
1
2
Z093 Etterundersøkelse etter psykoterapi
4
10
14
Z131 Målrettet undersøkelse med henblikk på diabetes mellitus
0
1
1
Z134 Målr. u.s. med henblikk på enkelte utviklingsavvik i barneår
2
0
2
Z630 Problemer i forhold til ektefelle eller partner
2
1
3
Z634 Familiemedlem som forsvinner eller dør
1
1
2
Z637 Andre stressende livsoppl. som påvirker familie og husstand
4
12
16
Z638 Annet spesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene
15
11
26
Z639 Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene
32
37
69
Tilsammen
63
74
137
				
Pårørende			
Z710 Kontakt på vegne av annen person
224
201
425
Andre diagnoser			
2
				
Totalt ant. diagnoser
800
485
1287
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Poliklinikken

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad ble etablert i
1995. Den drives i henhold til avtale med Helse Sør, og
driftstilskuddet kanaliseres gjennom Ringerike Helseforetak. Poliklinikken tar imot pasienter med alle typer
psykiske lidelser til diagnostisk vurdering og behandling.
Opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og
Krødsherad som har ca. 18 500 innbyggere. I noen grad
tas det også imot pasienter fra andre kommuner. Søknad
ene behandles én gang i uken, og pasientene tas inn til
vurderingssamtale innen èn måned fra henvisningen er
mottatt. På bakgrunn av denne blir det avgjort hvilket
tilbud pasienten gis, og hastegrad i forhold til om pasienten vurderes som rettighetspasient i henhold til Pasient
rettighetsloven. Poliklinikken har halv-øyeblikkelighjelpfunksjon, det vil si at pasienter i krisetilfeller kan tas imot
til vurdering og behandling i løpet av to-tre dager.

Foto: Eivinn Ueland

Fra venstre: Kjetil Poulsson,Tone Skjerven, Øystein Naper, Erna
N. Bråthen, Eli Tove Myrdal, Johan Dahl, Ingunn Amble, Svein
Myklebust, Erna F. Sørum, Sven Stubdal, Siw Kristiansen.

Flytter til “Kunstnernes hus”
10. mai sto ”Villa Serena” ferdig, med offisiell åpning den
17. juni 2004. Både pasienter og personalet er godt fornøyde med å ha fått et tiltalende, lyst og funksjonelt bygg
med vakker og variert utsmykning av lokale kunstnere.

sykdomi personalet. Det har dessverre vært slik at
ventetiden på behandling har vært lengre enn ønsket i en
periode. Med den økte kapasiteten håper vi å få denne
ned til et akseptabelt nivå.

“Kjøp av helsetjenester”
Poliklinikken fikk forlenget avtalen om å tilby psykiatrisk vurdering og behandling under ordningen ”Kjøp
av helsetjenester”. Den nye avtalen gjelder for to år.
Det er de enkelte trygdekontor som sender oss henvisningene, oftest etter anmodning fra pasientens lege. I
prinsippet kan det nå henvises pasienter fra hele landet til
denne ordningen. Ordningen betjenes av en 50 prosent
psykologstilling og en 60 prosent psykiaterstilling. Vi
har gjennom året hatt noe større behandlingskapasitet
enn det har vært etterspørsel. Dette vil sannsynligvis
regulere seg når inntaksområdet nå utvides.

Gruppebehandling
Det er blitt drevet tre samtalegrupper i Poliklinikkens
regi i løpet av året. Hver av dem har åtte deltakere med
ulik problematikk. Gruppene møtes én gang ukentlig på
ettermiddags-/kveldstid.

Samarbeidspartnere
Poliklinikken har hatt kontakt og samarbeid med
primærleger, de psykiatriske team i kommunene,
trygdekontor, arbeidskontor, sosialkontor, barnevern,
pleie- og omsorgstjenesten, bedriftshelsetjenesten og
Frisklivssentralen. Veiledningsgruppe for primærleger er videreført med stabilt og engasjert oppmøte fra
legene i Modum. Man har også hatt veiledningsgruppe
for psykiatritjenesten i de tre kommunene. Det har vært
litt delte ønsker for hvordan dette skal gjennomføres
videre.

Høy aktivitet
Også i år har vi opprettholdt høy aktivitet med antall
konsultasjoner i samsvar med målsetting fra helse
myndighetene. Det har vært et heldig år med lite
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Nasjonal brukerundersøkelse
Det ble i september-04 gjennomført brukerundersøkelse
ved landets psykiatriske poliklinikker. Vi er glade for
at pasientene våre generelt var svært godt fornøyde,
spesielt når det gjaldt utbytte av behandlingen. Dette er
nyttig kunnskap og inspirasjon til videre arbeid.

Statistikk
Når det gjelder fordeling på diagnoser, har datasystembytte i løpet av året gjort det vanskelig å få ut nøyaktige
tall, men inntrykket er at fordelingen i hovedsak er omtrent som i fjor. Dette med unntak av en markant økning
i henvisninger av pasienter der det ønskes utredning og
behandling for hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD).
Det ble behandlet 38 pasienter med denne diagnosen i
2004 mot 17 i 2003.

Medarbeidere
Etter mange års ønske, ble det i 2004 bevilget midler til
en ny terapeutstilling ved Poliklinikken. Denne stillingen
er likt fordelt mellom en psykiatrisk sykepleier og en
psykolog. Poliklinikken ledes av overlege Ingunn Amble,
men har grunnet hennes studiepermisjon vært ledet av
konstituert overlege/avdelingsleder Johan Dahl siste
halvåret av 2004. For øvrig er enheten bemannet med
psykologspesialist, en psykolog i halv stilling, to psykia
triske sykepleiere i halvannen stilling, assistentlege,
klinisk sosionom, samt tre sekretærer i 2,4 stillinger.
Arbeidsmiljøet er som tidligere preget av trivsel, faglig
entusiasme og stort arbeidspress.

Poliklinikken
Hovedtall driftsregnskapet

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Poliklinisk virksomhet
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum driftskostnader

Tanker fremover
Brukerundersøkelsen viste at vi kan bli bedre på informasjon til pasientene. Dette kan gjøres på flere måter, men
vi ønsker i allefall å lage en informasjonsbrosjyre til alle
nye pasienter. Vi ønsker også å arbeide for mer målrettet
evaluering av behandlingen som utføres på Poliklinikken.

Årets resultat

(1000 kr)

Foto: Eivinn Ueland

Unn Stixruds “Colle San Bartolomeo” er ett av mer enn 50 kunstverk som pryder den nye poliklinikken.
3.241
2.975
6.216
5.020
281
199
519
6.019
197

Statistikk
SektorKjøp av
poliklinikken helsetj.
					
Antall henvisninger
309		
137		
Møtt til vurderingssamtale
213		
98		
Antall pasienter i behandling
532		
123		
Legeerklæringer/trygdeerklæringer o.l.
59		
3		
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452
318
670
62

213		
3255
10		
39		
1		
271		
6		

98		
350		
1		
0		
0		
0		
0		

7		
329		
1		
1		
0		
0		
0		

318
3934
12
40
1
271
6

Sum antall konsultasjoner

3795

449		

338		

4582

15		
7		

0		
4		

191
424

Aldersfordeling
18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
Over 60 år

Konsultasjoner fordelt pr. kommune
Modum
70%
Sigdal
9%
Krødsherad
7%
Andre
14%
17. juni 2004 ble Poliklinikkens nye lokaler offisielt åpnet. Driftssjef Finn Ellingsrud overrekker nøkler og husets navnskilt til Poliklinikkens
leder Ingunn Amble. – Serena betyr sinnsro og klarhet, og er dermed et navn som både er vakkert og som vi kan identifisere oss med, sier Amble.

Sum for alle
avd. tilsammen

Vurderingssamtale
Individualtime
Ekteparsamtaler
Familiesamtaler
Hjemmebesøk
Gruppebehandling - hver pasient
Ingen aktivitet valgt

Ikke møtt-timer:			
Uteblitt - betales
176		
Avbestilt/flyttet time - ikke betales
413		

Foto: Eivinn Ueland

Spesialistpoliklinikk,
Traume
6		
7		
15		
0		

Kjønnsfordeling
Menn: 37% Kvinner: 63%
15

36%
25%
23%
15%
1%
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Forskningsinstituttet

medisinske atferdsfag, Ullevål universitetssykehus og
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, samt de
kliniske psykologiske og psykiatriske forskningsmiljøene
ved Universitetene i Trondheim og Tromsø.

Styret
Direktør og professor Arne Holte ved Folkehelse
instituttet ble valgt til ny styreleder etter at Odd E.
Havik gikk av som styrets leder etter ni års tjeneste.
Styrets sammensetning:
Leder:
Avdelingsdirektør Arne Holte
Medlemmer: Professor K. Gunnar Götestam			
		
Direktør Helen Christie			
		
Førsteamanuensis May Solveig Fagermoen

Økonomi
Heller ikke i 2004 fikk vi eksterne forskningsmidler fra
Norges Forskningsråd eller Helse og Rehabilitering. Vi
er imidlertid tildelt et doktorgradsstipend fra Norske
Kvinners Sanitetsforening. Det meste av forskning
en finansieres fra stiftelsen. Med et årsresultat på kr
191.000 er Forskningsinstituttets fond, ved utgangen av
2004, kr 10.150.000. Selv om beløpet er stort, gjør de
lave rentene at avkastningen blir svært begrenset.

Forskningsinstituttet ble etablert i 1985. Instituttets
overordnede målsetting er behandlingsforskning, med
sikte på å utvikle og forbedre behandlingsopplegg ved
Modum Bad, forskning i grensefeltet mellom psykiatri
og sjelesorg, samt å generere kunnskap som er gyldig og
nyttig utenfor Modum Bad. Vi forsøker hele tiden å ha
forskningsprosjekter på alle stiftelsens hovedsatsingsområder. Det forskes på ulike nivåer, fra enklere studier
Foto: Eivinn Ueland

til doktorgradsprosjekter, og målsettingen er at det skal

Fra venstre:Tore Gude, Asle Hoffart, Lene Finnerud, Gry S.
Follesø, EgilW. Martinsen, BjørgVik Støver, Finn Magnus Borge.

utgå en doktoravhandling fra instituttet hvert annet år.

Liten enhet - stor aktivitet
2004 har vært et år med høy aktivitet på Forsknings
instituttet. De fleste forskningsprosjekter foregår
naturlig over flere år. Av nye ting som skjedde i 2004 er
det verd å nevne at psykiater Øyvind Rø leverte inn sin
avhandling, en forløpsundersøkelse av pasienter som har
vært behandlet ved Modum Bad for spiseforstyrrelser,
til vurdering for den medisinske doktorgrad. Vi har også
fått innvilget midler til et treårig doktorgradsstipend
fra Norske Kvinners Sanitetsforening, der psykolog
KariAnneVrabel skal gjøre en langtidsoppfølging av de
samme pasientene som inngår i Øyvind Røs avhandling .

Bemanning
Forskningsinstituttet ledes av forskningsleder Egil W.
Martinsen. I 2004 var til sammen ni forskere knyttet til
instituttet, på deltid eller i fulle stillinger. I alt er åtte
årsverk øremerket forskning.

Forskningsinstituttet		
Hovedtall driftsregnskapet

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Salgs- og leieinntekter
Gaver, abbonementer m.v.
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Vedlikehold
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter

Tanker framover
Fra de sentrale helsemyndigheter framheves stadig viktig
heten av forskning, spesielt kvalitetssikring av klinisk
arbeid og pasienttilfredshet. Det etableres enheter for
forskning og utvikling (FOU-enheter) ved stadig flere
institusjoner. Modum Bad har vært tidlig ute med satsing
på forskning, og interne avsetninger til forskning har økt
betydelig de siste år. Et velfungerende klinisk forskningsmiljø gir Modum Bad et konkurransefortrinn, og vil
kunne bidra til å sikre driften framover. Det kan spores
en stadig økende nysgjerrighet og interesse blant klinisk
personale for å evaluere egen virksomhet, og instituttets ansatte forsøker etter beste evne å bistå med råd og
veiledning. Det er og interesse for kvalitative studier, og
flere medarbeidere er i gang med dette.

Årets resultat

Formidling
Ansatte ved instituttet har deltatt med presentasjoner
ved ulike internasjonale kongresser. En stor gruppe
deltok på årsmøte i den Europeiske forening for kognitiv
terapi, hvor psykolog Asle Hoffart ledet et symposium
mens psykolog Finn Magnus Borge og forskningsleder
Egil W. Martinsen hadde innlegg. Flere deltok også på
Nordisk kongress for spiseforstyrrelser, hvor psykiater
Øyvind Rø, psykolog KariAnne Vrabel og ergoterapeut
Astrid Mortensen hadde innlegg.

Pågående prosjekter
Behandlingsforskningen; forskning for å utvikle, evaluere
og forbedre behandlingsoppleggene, står fortsatt sentralt
i Forskningsinstituttets virksomhet. Det pågår nå større
prosjekter på områdene spiseforstyrrelser, sosial fobi,
familiebehandling, eksistensielle spørsmål i psykoterapi,
samt voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep
som barn. Det pågår to store kvalitative undersøkelser,
en undersøkelse av samboere og en studie av pasienters
erfaringer fra opphold ved Modum Bad. Det har vært
avholdt forskningsmøter med bra deltagelse en til to
ganger i måneden.

Samarbeid
Som et særdeles viktig forhold vil styret fremheve den
nære kontakt og det gode samarbeid instituttet har med
andre forskningsmiljøer. For et lite forskningssted som
Modum Bad, er dette helt avgjørende for utvikling og
kvalitet i instituttets arbeid. Styret vil spesielt fremheve
kontakten med forskningsmiljøene ved Institutt for
16

Foto: Ole Johan Sandvand

Vårblomstring i eplehagen foran Prins Carl der Forskningsinstituttet og Samlivssenteret holder hus.
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3.958
117
50
4.125
3.918
29
63
76
519
4.605
-480
290
-190

Opplevelsesdagen 2004 – nok en
kjempeopplevelse. Også i år blir
dagen velsignet med knallvær, og over
500 deltagere fra et tyvetalls psykiatriske
institusjoner i østlandsområdet kan den 9.
juni hygge seg med aktiviteter av ulike slag
i parken og området rundt.

Familiekonferanse om “tid”. 24.-25. mai
arrangerer Familieavdelingen konferansen
”Betydningenav tid i par- og familiebehandling”.
Over 100 deltagere får med seg interessante og
varierte foredrag fra både interne og eksterne
bidragsytere.

Poliklinikken i nytt hus. 17. juni 2004
åpnes dørene på Villa Serena, Poliklinikkens
nye flotte lokaler – rikelig utsmykket med
kunst fra distriktets fremste kunstnere.

Poliklinikken - blant landets
beste. Modum Bads poliklinikk
kommer svært godt ut av en bruker
undersøkelse foretatt blant alle
landets psykiatriske poliklinikker i
september. Undersøkelsen måler
brukernes tilfredshet på tre områder:
Utbytte, behandlerrelasjon og
informasjon. På alle områdene ligger
poliklinikken på Modum Bad godt
over gjennomsnittet. Mest fornøyd er
pasientene med utbyttet av behandlingen.

Modumseminar om ”affektfobi”. Den nyopprettede Korttidsavdelingen er i gang med å prøve
ut behandling av affektfobi med korttids dynamisk
psykoterapi (STDP). En av de fremste internasjonale ekspertene på dette området, professor Leigh
McCullogh, er derfor invitert til å holde årets
Modumseminar. 40 eksterne og 70 interne fag
personer deltar på et inspirerende seminar. På bildet
Leigh McCullogh og avdelingsleder Kåre Thornes.

Verdensdagen for psykisk helse. 11. oktober
markeres dagen med en stemningsvandring gjennom
skogen fra Furumo til Modum Bad. Underveis får
turgåerne både underholdning og eksotisk mat. Med
strålende høstvær og over 300 vandrere er arrangementet en stor suksess.

Både stiftelsen og Forskningsinstituttet får nye styreledere våren 2004. For
Modum Bad overtar Gunnar Breivik (t.v.)
styreledervervet etter Ole-Bjørn Kolbjørnsrud. Ved Forskningsinstituttet blir Arne Holte
(t.h.) ny styreleder etter Odd E. Havik.

Verdensberømt psykiater til Modum Bad.
Den amerikanske psykiateren og forfatteren Irvin
Yalom besøker “Badet” to dager i juni. Yalom har
forfattet anerkjente lærebøker og flere skjønnlitterære bestselgere. At han velger å besøke
ModumBad og holde et seminar, vekker stor
oppsikt. På bildet Irvin Yalom og klinikksjef Per
Anders Øien (t.h.).

Gordon Johnsens Minneforelesning 2004.
I 2000 var Tor Øystein Vaaland med kone og barn
pasienter ved Familieavdelingen på Modum Bad.
Fire år senere er han generalsekretær i Rådet for
psykisk helse og holder Gordon Johnsens minneforelesning for en fullsatt festsal. Vaaland fanger alle
med sitt sterke foredrag om likeverd og respekt.

Doktorgrad. Den 9. doktoravhandlingen i
Forskningsinstituttets historie blir innlevert av
psykiaterØyvind Rø. Dette er det første doktorgradsarbeid om spiseforstyrrelser som utgår fra
Modum Bad. I 2004 deltar til sammen fire kandidater
i doktorgradsprogrammer ved Universitetet i Oslo.

Verdenskongressen i familieterapi. Både
Familieavdelingen og Samlivssenteret er representert og holder foredrag under verdenskongressen i familieterapi i Istanbul 24. – 27. mars.

Støtteerklæring fra Arbeiderpartiet.
Nestleder i Stortingets sosialkomité,
ArbeiderpartietsBjarne Håkon Hansen (t.h.)
besøker Modum Bad 24. juni. Han lover at
Modum Bad og direktør Ole Johan Sandvand
(t.v.) ikke har noe å frykte ved et eventuelt
regjeringsskifte. – Verdibaserte, private sykehus har en viktig plass i helsevesenet, ikke
først og fremst som supplement, men fordi
de ut fra sitt verdigrunnlag har noe å tilføre,
uttaler Hansen.

Villa Casetta innvies. I 2004 er bygge
aktiviteten på Modum Bad betydelig. I august får
også Villa Sana utvidet sin kapasitet ved at Villa
Casetta tas i bruk.

PREP – fem år og stadig bedre. Høsten 1999
ble PREP (Prevention and Relationship Enhancement) hentet fra USA, oversatt til norsk og tatt
i bruk av Samlivssenteret. I dag, over 5000 par
senere, er pågangen på kurs større enn noen sinne.
Nå er det utviklet en helt ny håndbok for kursledere
– et forbedret kursmateriell, mer tilpasset norsk
virkelighet og med stilren og funksjonell design.

Ny logo for Modum Bad. Etter en om
fattende prosess, kunne vi i mars lansere en helt
ny Modum Bad-logo (for anledningen plassert
på en stor marsipankake). Ønsket om å få en ny
logo begrunnes både i den nye visjonen; “Modum
Bad – en kilde til liv” og i utviklingen av en enhetlig grafisk profil for hele virksomheten.

Pasientene får eget kunstbibliotek.
23. februar åpner Modum Bad sitt eget
artotek. Her kan pasientene komme å plukke
ut den kunsten de selv ønsker å henge opp på
rommene sine under oppholdet. Både pasient
Elin T. Lystad og kulturansvarlig Øystein
Naper (bildet) er svært fornøyd med at
kunstbiblioteket har blitt en realitet.

Villa Nora innvies. 4. august klipper
avdelingsleder Jorun Rosmer over snoren.
Et nytt bygg i vakker sveitserstil står klart
til bruk. De 850 kvadratmeterne med 19
enerom skal brukes av pasientene i den
nyopprettede Angstavdelingen.
Ja til mer Sana! Etter to prøveperioder og en
treårsavtale, inngår Sykepleierforbundet og Villa
Sana en ny treårskontrakt, gjeldende fra 1. juli
2004 til 30.juni 2007. Søkningen til sykepleierkursene på Sana er svært god og evalueringene
viser at deltagerne får mye igjen for kursene.

Seminar om Interpersonlig terapi
(IPT). IPT som behandlingsmodell har
vært lite utbredt i Norge, men i turgruppa
på ModumBad har den vært anvendt siden
2000. I august holder en av de fremste
ressursene i Europa på området, dr. Elisabeth
Schramm, et spennende seminar om IPT i
Festsalen.

Forsvars-PREP, Bonde-PREP og Frilufts-PREP.
Samlivssenteret skaffer seg stadig nye samarbeidspartnere. I løpet av året blir det arrangert tre kurs
i Forsvaret. I november blir det arrangert to nye
PREP-kurs; det ene i samarbeid med Bygdefolkets
studieforbund, med innslag om samliv mellom flere
generasjoner i tett naboskap, og det andre et PREPkurs til fots og i friluft - et samarbeid med Den norske
Turistforening.

Reform 04 realiseres. Den om
fattende omstillingsprosessen har
pågått siden nyttår og innebærer
at alle pasienter får enerom, at
behandlingsmodeller er gjennomgått,
at avdelinger er omorganisert og at
personell har flyttet til nye stillinger i
nye avdelinger.
Biskopen til Olavskirken. Blant gjestene
under årets Modum Bad-dag den 15. august, er
biskop Laila Riksaasen Dahl, som deltar under
festgudstjenesten i Olavskirken. Dette er første
gang hun gjester Modum Bad som biskop.

“Hva med oss?” – en suksess. I nesten
tre år har Samlivssenteret hatt ansvaret for
“Hva med oss?”. Prosjektet blir nå avsluttet,
men virksomheten videreføres i 2005 som et
eget program i regi av Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet, og med faglig oppfølging
fra Samlivssenteret.

2004

nettverksarbeid og kompetansestyrking på dette feltet i
aktuelle fagmiljøer. 1600 foreldre og 1000 fagpersoner
har vært på kurs i prosjektperioden.

Samlivssenteret

Samlivssenteret
Hovedtall driftsregnskapet

Prosjektet er avsluttet, men virksomheten videreføres
i 2005 som et eget program i regi av Barne- ungdomsog familiedirektoratet, og med faglig oppfølging fra
Samlivssenteret. I 2004 hadde vi mer enn to fulle årsverk
engasjert i ”Hva med oss?”

Samlivssenteret er en helsefremmende og forebyggende
enhet og et kompetansesenter, som arbeider for gode
relasjoner i samliv og familieliv. En viktig side ved virksomheten er formidling gjennom egne kurs og arrangementer, og formidling på oppdrag fra andre. Senteret
driver utviklingsarbeid og er engasjert i forskning, i
samarbeid med et mangfold av faginstanser, forskningsmiljøer, myndigheter og organisasjoner. Samlivssenteret
har rettighetene for Skandinavia når det gjelder PREP
(Prevention and Relationship Enhancement Program) et forskningsbasert samlivsprogram. Senteret har i 2004
fullført “Hva med oss?”, et landsomfattende prosjekt rettet mot familier med funksjonshemmede barn.

Formidlingsoppdragene
Samlivssenteret hadde i løpet av året 70 formidlings
oppdrag innenfor det forebyggende samlivs- og familiefeltet. Målgrupper for kurs og seminar har blant annet
vært ansatte i familievern, helsestasjoner, pedagogiskpsykologisk tjeneste, skoler, barnehager, kompetansesentre, sykehus og familiesentre.
Foto: Eivinn Ueland

Bakre rad: Guro Helskog, Håvard Altern, Kurt Myrvik, Gunvor Ek, Aud Emanuelsen.
Foran: Heidi Melbye,Trine Gjermundbo,Vegard Bentsen, Birte Stenbro,Turid S. Kristiansen,

Ti l f o r s v a r f o r s a m l i v
Fra Samlivssenterets start midt på nittitallet, har enheten
stadig vokst - så også i 2004. Det er en økende interesse
for senterets kurs og øvrige virksomhet. Virksomheten
har vært preget av et mangfold av oppgaver. Fem om
råder som på hver sin måte har preget året er:
• medvirkning i utviklingen av de nasjonale
samlivskursene for de som får sitt første barn
• nytt kursmateriell i PREP
• et avsluttet nasjonalt prosjekt
• formidlingsoppdragene
• et nytt virkefelt i vekst

PREP – fra bok og plast til perm og CD
Samlivssenteret har i 2004 revidert kursledermateriellet
til PREP. Dels er det faglige grunnlaget for programmet styrket, dels er stoffet redigert og presentert på
en tydeligere måte. Steget er tatt fra enkel håndbok til
omfattende perm med løsbladsystem, og fra lysark på
plast til digitale presentasjoner. Klipp fra dokumentarog spillefilm er også med på CDene som følger permen.

Årets resultat

En del av oppdragene har rettet seg direkte mot enkelt
personer og par. Nytt av året er PREP-kurs der et
hovedtema har vært å leve sammen når den ene har
kreft. Samlivssenteret har holdt flere PREP-kurs med
oppdragsgivere innen Forsvaret.

“Hva med oss?”
Utvikling, forberedelse, prosjektledelse og administrasjon av “Hva med oss?” har vært en sentral oppgave for
Samlivssenteret både før og under prosjektperioden
2002-2004. Under dette prosjektet er det utviklet og
etablert et tilbud om samlivskurs til par som har barn
med funksjonshemming. “Hva med oss?” har bidratt til
20

5.763
3.702
9.465
4.792
179
51
2.187
3.206
10.415
-950
852
-98

Bemanning
Staben på Samlivssenteret økte i årets løp fra 13 til 14
ansatte med til sammen 12 årsverk. Nye fagstillinger
for pedagog og psykolog styrker grunnmuren. Berger
Hareide, som var med på å starte senteret, og som ledet
det i en årrekke, sluttet i 2004.

Til forsvar for samliv
I 2004 har Forsvaret engasjert Samlivssenteret til
gjennomføring av et forprosjektet til en samlivsunder
søkelse blant befal og deres partnere. Forprosjektet har
hatt som hovedfokus å samle inn kvalitative data, som
vil danne utgangspunkt for en videre kvantitativ under
søkelse.

Tanker framover
Samlivssenterets mål er å bli et nasjonalt kompetanse
senter på området forebyggende samlivs- og familie
arbeid. For å nå dette målet trenger senteret mer
kunnskap om fagfolks behov, som grunnlag for utvikling
av faglig gode tjenester og produkter. Samlivssenteret
vil fortsatt være opptatt av nettverksbygging og samarbeid med andre fagmiljøer, aktører på området og
beslutningstakere i den offentlige forvaltning. Senteret
vil arbeide for at tilbudene til enkeltpersoner og par
blir bedre kjent blant folk flest, og at de i større grad
differensieres og kvalitetssikres.

I 2004 ble det arrangert 180 PREP-kurs for par med
i alt 2774 deltakere. Samlivssenteret arrangerer både
kurslederkurs og egne parkurs. Senteret følger opp
lokale kursledere og godt over 900 fagpersoner har så
langt utdannet seg til kursledere i PREP. Det er utviklet
differensierte oppfølgingstilbud etter PREP-kurs og
arbeidet med faglig styrking av norsk PREP-evaluering.

God start – et nytt samlivskurs for dem som
får sitt første barn
“God start” er en milepæl for forebyggende samlivs
arbeid i Norge. Etter stortingsvedtak høsten 2003 har
det vært statens mål å få i gang et landsdekkende tilbud
om samlivskurs for par som blir foreldre for første
gang. Prosjektansvaret ligger i det nyopprettede Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Samlivssenteret har
i 2004 vært engasjert på konsulentbasis i å utvikle og
implementere “God start”-kurs.

(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Vedlikehold
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter

Statistikk
Samlivssenterets egne PREP-kurs:
Andre arrangørers PREP-kurs:
“Hva med oss?”-kurs:
Kurslederkurs i PREP:
Antall solgte Samlivsbøker:

229 par
914 par
244 par
141 fagpersoner
underkant av 1000

Siden starten har over 5000 par gjennomført PREP
samlivskurs.
Med den nye håndboken, får kursledere over hele landet et
utmerket verktøy for å holde PREP-kurs.
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Ressurssenteret Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana ble etablert i 1998. Senteret
holder til i egen bygning - Villa Sana - på Modum Bads
område. Gjennom kurs og rådgivning gis det et tilbud
til helsepersonell (leger og sykepleiere) som sliter med
problemer i forhold til yrke, samliv, osv. Målsettingen er
å bidra til å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen,
forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Foto: Eivinn Ueland

Fra venstre: Dag Lunde, Randi Ann Hoffart, Solveig Holm, Haldis
Haugen, Sigrid H. Larsen, Janette Kaggestad, Karin Rø.

Fremmer helse og livskvalitet
2004 var Villa Sanas sjuende driftsår. Deltakelsen på syke
pleierkursene har som alltid vært meget god. Søkningen
til legenes kurs og rådgivning har vært større og mer
stabil enn noen gang.

seks prosent av alle legene i disse tre fylkene har benyttet
Villa Sanas tilbud. Dernest følger Aust-Agder, Oppland
og Vestfold. Teller man kun antallet, er det Oslo og
Akershus som peker seg ut.
I 2004 hadde legekursene 68 deltakere. Av disse var
54 leger og de øvrige partnere med annen utdanning.
Legekursene har hatt i alt 376 deltakere siden starten. Av
disse har 320 vært leger. I alt har 80 par deltatt på kurs.
Terskelen for å søke rådgivning synes fortsatt lavere enn
for å melde seg på kurs. Mange søker råd for slitenhet og
samliv. I 2004 var i alt 180 deltakere til rådgivning. Av
disse var 136 leger. Rådgivningen for leger har hatt 734
deltakere siden starten. Av disse har 576 vært leger. I alt
har 201 par deltatt i rådgivningssamtaler.

Sykepleiere
Siden starten i år 2000 har ganske nøyaktig 400 syke
pleiere vært kursdeltakere på Villa Sana. Siste året har i
alt 95 sykepleiere deltatt, fordelt på 12 uker. Deltakerne
har vært jevnt fordelt fra de aller fleste fylkene. Det er
kun Akershus som skiller seg ut og topper statistikken
med nær en femtedel av deltakerne. Ellers er 59 prosent
fra Østlandet, 32 prosent fra Vestlandet og Trøndelag
og 10 prosent fra Nord-Norge. Aldersmessig er nesten
halvparten under 45 år, mens deltakerne ellers er rimelig
jevnt fordelt mellom 35 og 60 år. En etterundersøkelse
blant de som deltok på noen av de første kursene i 2001,
viste at sykepleiernes livskvalitet var endret i positiv
retning, og at de fleste opplevde at kurset hadde gitt dem
nye mestringsstrategier.

En grundig spørreundersøkelse med tanke på evaluering av tilbudet til legene ble satt i gang høsten 2003.
Ved utgangen av 2004 var i alt 204 personer inkludert i
studien. Undersøkelsen viser så langt - og naturlig nok
- at de leger som oppsøker Villa Sana, har opplevd mer
alvorlige livshendelser, særlig i relasjon til familie og
samliv, og har dessuten opplevd større jobbstress og
større grad av angst og depresjon, sammenlignet med
andre yrkesaktive leger i landet. Ett år etter kurs eller
rådgivning på Villa Sana tyder oppfølgingsdata på at
legene har det bedre. Mange opplever betydelig redusert

Leger
Siden starten i 1998 har nærmere 700 leger vært gjester
og deltakere på Villa Sana. Prosentvis er det Akershus,
Buskerud og Finnmark som topper statistikken. Over
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jobbstress og mindre grad av emosjonell utmattelse.
Dette til tross for at de ytre forhold for manges del er
lite endret. Det viser seg ellers at mange begynner i
terapi etter kontakt med Villa Sana. Fra høsten 2004
gjøres et tilsvarende grundig evalueringsarbeid i forhold
til sykepleiere som deltar på kurs.

Villa Sana
Hovedtall driftsregnskapet

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Vedlikehold
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Ord. avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter

Hjelpepleiere og psykologer
Det var stor pågang da de første kursene for hjelpe
pleiere ble arrangert i 2003. Norsk Helse- og Sosial
forbund ble senere samme år slått sammen med
Kommuneforbundet, og Fagforbundet ble vår nye
samarbeidspartner. Tross svært positive tilbakemeldinger, valgte Fagforbundet å ikke inngå noen ny samarbeids
avtale. Det er nærliggende å tro at det for en så stor
organisasjon ble for omfattende å tilby alle medlemmene
en medlemsfordel av typen Villa Sana.

Årets resultat

Sommeren 2004 var ledelsen i Norsk Psykologforening
på besøk på Modum Bad. Ett av siktepunktene var å
vurdereet mulig samarbeid om kurs og eventuelt råd
givning for deres medlemmer. Norsk Psykologforening
valgte å takke nei til et slikt samarbeid. Foreningen
synteså legge til grunn et prinsipielt syn om at denne
typentiltak er nyttig og nødvendig, men bør drives
privatav medlemmer fra egen forening.

(1000 kr)

3.660
18
3.678
2.445
59
16
522
294
308
3.644
34
-152
-118

Det har også gitt åpning for overnatting for de som
kommertil rådgivning når hovedbygningen er opptatt
med kurs.

Tanker framover
Vi gleder oss over den nye samarbeidsavtalen med Norsk
Sykepleierforbund gjeldende fra 2004. Vi ser ellers at
2007 blir et avgjørende år for Villa Sanas framtid. Avtalene
med både NSF og DNLF skal reforhandles det året.

Bemanning
Villa Sana ledes av psykiater Dag Lunde. Det er stor
stabiliteti personalet og nesten alle i dagens stab har
vært med siden begynnelsen. I 2004 ble Solveig Holm
ansatt i 50 prosent stilling som sekretær.

Framtidsutsiktene er gode. Det er minst tre gode
grunnertil det:
• De foreløpige evaluerings- og forskningsresultatene
som foreligger.
• Den stabile og store søkningen til sykepleierkursene.
• Den stadig økende kjennskap blant, og tilstrømning
av, leger til Villa Sana.

Villa Casetta
Sommeren 2004 ble nybygget Villa Casetta tatt i bruk.
Det ga oss tre nye og svært etterlengtede kontorplasser.

Foto: Eivinn Ueland

Villa Casetta ogVilla Sana.
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Kirke og sjelesorg

Olavskirken ligger ved den gamle St.Olafs kilde og gir
en utvidet dimensjon til innholdet i Modum Bads visjon
om å være “en kilde til liv”. Vi ønsker å legge til rette
for et økumenisk gudstjenestefellesskap som fremmer
åndelig modning og fornyelse i et raust og inkluderende
miljø. Som diakonal institusjon har Modum Bad siden
opprettelsen i 1957 lagt vekt på å møte det enkelte menneskes åndelige og eksistensielle behov. I sjelesorgen gis
det rom for fordypning i religiøse og eksistensielle tema

Foto: Eivinn Ueland

gjennom bearbeiding og refleksjon over egen religiøs

Prestene på Modum Bad;
Inger Ma Bjønnes og John Kristian Rolfsnes

historie, livserfaring, lengsel og håp.

Tro og livshåp
Under sitt andre opphold på Modum Bad valgte Ingrid
Strande å gå i sjelesorg. Snart to år etter siste innleggelse
forteller hun i samtale med John Kristian Rolfsnes om
sine erfaringer med sjelesorg og det åpne gudstjenestetilbudet i Olavskirken.
– Før jeg kom til Modum Bad var jeg litt skeptisk til
stedets kristelige ståsted. Jeg fryktet at dette var noe
som ville bli forsøkt pådyttet pasientene. Slik var det
absolutt ikke, og det var viktig for min prosess. I mot
min egen ovebevisning følte jeg gradvis en dragning og
nysgjerrighet på kirka og det som foregikk der. Jeg tok
dette opp som tema i terapien, og etter en fellessamtale
med terapeut og prest, startet jeg med sjelesorgsamtaler,
forteller Ingrid.
Hvilken betydning tror du det hadde for utviklingen i
din terapiprosess at du valgte å gå i sjelesorg samtidig?
– Sjelesorg og Olavskirken ble for meg et viktig supple
ment til terapien. Vi la sjelesorgtimene til kirken, det ble
riktig for meg. Det var en stor barriere i det hele tatt å
klare å åpne opp for, og snakke om noe så personlig og
grunnleggende som tro og tvil. Terapien og sjelesorgsamtalene hjalp meg til gradvis å fylle det tomrommet
jeg hadde oppdaget inni meg, et tomrom som i tillegg
til skam- og skyldfølelse, besto av mye lengsel, savn,
usikker identitet og ensomhet. Jeg begynte å kjenne et

håp og en følelse av at kanskje jeg likevel ikke er alene?!
Kanskje det faktisk er en der, en som ser meg og støtter
meg uten at jeg må prestere for å bli sett og elsket? Jeg
tror dette hjalp meg når jeg i terapien etter hvert klarte
å gå inn i, og jobbe med det som for meg var sterkt
skambelagte tema. Samspillet mellom sjelesorg og terapi
hjalp meg til en bevisstgjøring og opprydding i en del
tanker og følelser rundt mitt gudsbilde, foreldrebilde og
selvbilde.
Alteret i kirken kan på mange måter symbolisere sjelesorgens forankringssted: Møtestedet mellom Gud og
mennesker. Du oppsøkte dette stedet alene, i sjelesorg
og i gudstjenester. Hvilken betydning har det hatt for
deg, tror du?
– Kirken ble et fristed og hvilested hvor jeg kunne senke
skuldrene, legge ned noe av forsvaret, våge mer å være
meg, og samtidig finne ro og trygghet. I mine tyngste
stunder hjalp det meg veldig å kunne oppsøke Olavs
kirken. Der kunne jeg sitte å se på lysene jeg hadde tent
på alteret, og videre ut på naturen som gjennom det
store vinduet på samme tid blir en forlengelse av kirkerommet og en kontakt med verden utenfor. I kirken
klarte jeg å hente fram en indre styrke og ny kampvilje.
Jeg følte det var en som så meg og forstod meg uten at
jeg trengte å jobbe med å finne de rette og dekkende
24
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Sjelesorgfaglig kompetanseheving
Slik strategiplanen fremhever, er PKU ( pastoral klinisk
utdanning) en prioritert del av stiftelsens virksomhet.
PKU er Presteforeningens videre-/etterutdanning i
sjelesorg og tilbys prester, diakoner, pastorer og ansatte
i kristelige organisasjoner. Kursprogrammet tilsikter
balanse mellom teoretisk, praktisk og prosessmessig
læring, med klinisk praksis og veiledning, individuelt og
i gruppe. På Modum Bad er PKU et samarbeidsprosjekt
mellom Gordon Johnsen og Einar Lundbys stiftelser.
Sykehusprest Inger Ma Bjønnes ble sertifisert som godkjent veileder i PKU juni 2004, og var ansvarlig for et 3
- måneders PKU - kurs høsten 2004.
Prest i utdannelsesstilling 2003/2004 var Elisa Stokka,
mens utdanningsprest 2004/2005 er Trond Roland.

Sjelesorg
Om lag 30 prosent av pasientene velger
å gå i sjelesorg under behandlingsoppholdet. I tråd med strategiplanens
beskrivelse av det åndelige perspektiv
som en integrert del innen så vel forsk
ning og formidling som behandling og
forebygging, planlegges det en bruker
undersøkelse om sjelesorgtilbudet i
løpet av 2005.

formuleringene. Jeg kjente på mye av det samme under
gudstjenestene, men disse ble i tillegg et godt fellesskap,
skille mellom pasienter og ansatte ble visket ut.
Det er snart to år siden du var her som pasient.
Hvilken betydning tror du dine erfaringer i forhold til
samspillet mellom terapi og sjelesorg har hatt for deg?
– Terapien var grunnleggende og viktig. Supplert med
sjelesorgsamtalene føler jeg at jeg har fått et tryggere
fundament i livet. Når jeg av og til fortsatt kjemper med
motløshet og håpløshet, kan jeg hente frem indre bilder
av Olavskirka. Det hjelper. Hjemme har jeg oppsøkt min
lokale kirke. Jeg har funnet noe av det samme der. Jeg
henter styrke og trygghet gjennom gudstjenestene og
sjelesorgsamtaler. I vanskelige faser kan det være godt
bare å få sitte i kirkerommet. Modum Bad og Olavskirka
kommer likevel alltid til å ha en helt spesiell plass i mitt
hjerte, avslutter Ingrid.

Kunst og kultur på blå resept
Satsing på kunst, kultur og estetikk spiller
en viktig rolle for mennesker med psykiske
lidelser, og ni av ti pasienter ved Modum
Bad legger godt merke til at dette er viktige satsings-områder for virksomheten.
Like mange synes kunsten bør brukes mer
i den terapeutiske behandlingen de får på
Modum Bad.
Dette viser en undersøkelse foretatt av kulturansvarlig ved Modum Bad, Øystein Naper. Helt siden doktor
Heinrich A. Thaulow grunnla Modum Bad i 1857 har
kunst og kultur inngått som en viktig del av behandlingsfilosofien på stedet.
Tanken om det helhetlige mennesket og at opplevelsen av kunst og kultur har en positiv terapeutisk effekt
på innlagte pasienter, er med andre ord langt fra ny.
Hvilkenbetydning denne satsingen på kunst og kultur
faktisk har, er imidlertid aldri blitt undersøkt og dokumentert. Ikke før nå.
– Et kunstverk kan være gjenstand for spennende og

utfordrende tanke- og fantasireiser i terapirommet. Slik
vil man i langt større grad ha mulighet til å nå pasientenes tanker, følelser og fantasier på et annet plan enn
gjennomdet rent verbale, sier Øystein Naper,
– Jeg er ikke i tvil om at man i langt større grad enn i
dag burde ta dette i bruk i den terapeutiske behandlingen. Pasientene sier det til og med selv; kunst, kultur og
estetikk betyr noe for deres mentale helse og utbyttet de
får av behandlingen. Man kunne for eksempel forordnet
konsertene i Festsalen på ”blå resept” og bruke opplevelsen som tema i terapien etterpå, foreslår Naper.
Klinikksjef Per Anders Øien synes både det som kommer
fram i undersøkelsen og ikke minst opprettelsen av et
eget kunstbibliotek for pasientene, gir et godt grunnlag
for å skape mer bevisste holdninger til kunst, både blant
personale og pasienter på Modum Bad.
– Jeg vil oppfordre både kollegaer og pasienter til større
åpenhet og nysgjerrighet i forhold til bruken av kunst i
terapi. Det er pasienten og ikke kunsten som skal være
det sentrale i behandlingen, men kunsten kan være et
viktig hjelpemiddel for å få pasienten i tale og en måte å
aktivisere det hele mennesket, sier Øien.

Foto: Eivinn Ueland

For Ingrid Strande føltes det riktig å ha sjelesorgsamtalene inne
i Olavskirken.
Statistikk
Gudstjenester
Deltakere ved gudstjenestene
Nattverdgjester
Samlet inn i kollekt

126
5651
3213
kr. 87.373

Konserter på Modum Bad 2004
“A Corda” - ildfullt avslappende!
Festsalen 13. januar

Trio Sana med solist Kristin Bjerkerud
Festsalen på Modum Bad dagen 15. august

“Dr. Bekken” - blues og boogie-voogie blått til lyst
Festsalen 27. januar

Konsert med Geirr Lystrup (I forbindelse med “Gordon
Johnsens Minneforelesning 2004”)
Festsalen 15. september

Gjenhør med gitaristlegenden og sigøyneren Jimmi
Rosenberg i samspill med Hot Club de Norvège
Festsalen 10. februar
Lys og skygge med Synnøves Viseorkester
Festsalen 10. mars
Mesterpianisten Håvard Gimse
- med måneskinn og annet vakkert!
Festsalen 30. mars

Foto: Rune Guneriussen

Olavskirken, slik den fremstår etter utvidelsen i 2003.
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“Jeg er på vanding” - Gjertruds Sigøynerorkester
med László Rácz og Elias Akselsen
Festsalen 28. september
“På pilgrimsferd i Kristin Lavransdatters fotspor”
Olavskirken 11. oktober
Tindra - prisbelønnet folkemusikk
Festsalen 26. oktober

Stokstad/Jensen Trad.Band - “I Louis Armstrongs lydspor”
Festsalen 20. april

“Beethoven og vi” - Oslo Strykekvartett
Festsalen 30. november

Utendørskonsert med Killiburn Brae
Amfiet ved Olavskilden på Opplevelsesdagen 2004 9. juni

“Swinging Christmas” - med Carl Petter Opsahl Band
Festsalen 14. desember
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Institutt for sjelesorg

Institutt for Sjelesorg – Einar Lundbys stiftelse ble opprettet i 1970 som en økumenisk institusjon med kristen
sjelesorg som spesialområde. Fra 1975 har Instituttet
vært etablert i egne bygninger. Virksomheten er konsentrert om følgende tre områder: sjelesorg gjennom
samtaler, sjelesorg gjennom utdanning og undervisning,
sjelesørgerisk kompetanseutvikling gjennom forskning
og formidling. Instituttleder er Arne Tord Sveinall.
Fra venstre: Arne Tord Sveinall, Per Frick Høydal, Gerd Unni Nilsen,
Turid Moen, Kirsten Raaen, Inger Sandberg, Hjørdis Grønhovd, Birgit
Formodalen, Berit Okkenhaug, Rune Stray,TorgunnWeum.
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Økende internasjonalisering
Det kan virke litt underlig at Institutt for Sjelesorg
– beliggende midt i furuskogen i innlands-Norge – skulle
bruke uttrykket internasjonalisering. Forholdet er like
vel at 15 ulike misjons- og bistandsorganisasjoner har
abonnertpå tjenester fra Instituttet (Omtales gjerne som
ROB - ressurs- og beredskap). Områdene er beredskap
i forbindelse med kriser av ulik slag utenlands, telefon
beredskap, utreise i form av kurs- og undervisning,
økende antall avtaler om arbeidsveiledning per e-post for
regionledere, innlosjering etter hjemsendelse etc. Denne
virksomheten oppleves svært meningsfylt.
Som det også vil fremgå av listen for utadrettet virksomhet, deltar flere av Instituttets ansatte i internasjonale
sammenhenger.

sjelesorgfaget i de nordiske land.”
Det er noe til bestilling, men en spennende utfordring.
Andre får dømme om plogspissen, men Instituttet har
sammen med Lukas-stiftelsen i Sverige etablert en ny
type sjelesorgutdanning på bestilling fra vennskaps
bispedømmene Strängnes i Sverige og Tunsberg i Norge.
Første kurspakke avsluttes i skrivende stund, og det
er allerede gjort bestilling på en ny kurspakke med 24
deltakere som skal begynne til høsten. Det vil etter hvert
bli oversendt søknad for å få kurspakken godkjent som
kompetansegivende.

ordelag. Vi er et lite sted med begrensede ressurser, og
beveger oss derfor med små skritt på forskningsveien.
Når dette er sagt, er det allikevel grunn til å glede seg
over en viss økning innenfor feltet fagutvikling og forsk
ning i 2004. Dette gjelder både på det sjelesorgfaglige
området, innenfor pastoralteologien og innenfor klinisk
religionspsykologi. To prosjekter skal her nevnes meget
kort: For det første gjelder det den forskning som drives
på materiale fra den såkalte “Vita-behandlingen” ved
Modum Bad. Her har vår forskningsleder vært engasjert
gjennom flere år i et samarbeid med forskere tilknyttet
Forskningsinstituttet. I løpet av 2004 er materialet fra en
”case study” analysert og fredigstilt med sikte på internasjonal publisering. Mer omfattende og utfordrende er
imidlertid oppstarten av et pastoralteologisk forskningsprosjekt som fokuserer på menighetspresters trivsel,
selvforståelse og arbeidsvilkår. Prosjektet er støttet
av Kultur- og Kirkedepartementet, og gjennomføres
i samarbeid med Den Norske Kirkes Presteforening.
Forskningen gjennomføres parallelt med kursvirksomhet
som sikter mot å forebygge utbrenthet. I alt 45 prester
fra alle landets bispedømmer inngår i undersøkelsen. I
2004 er det gjennomført diverse scoringer, samt kvali
tative intervjuer med alle informantene. Materialet vil
bli bearbeidet videre i 2005 med sikte på publisering året
etter. Vi opplever dette som svært relevant og meningsfull forskning relatert til et kjerneområde i Instituttets
virksomhet. I forbindelse med arbeidet er det også i
2004 opprettet et skandinavisk nettverk av forskere som
arbeider med samme tematikk, noe som styrker mulighetene for fruktbar fagutvikling på området.

Stabilisering av økonomi
Lesere som har fulgt årsmeldingene de siste årene vil
uten tvil ha oppdaget økonomiske vekslinger, fra store
underskudd for noen år tilbake til store overskudd i
2002 og 2003. Som regnskapstallene for 2004 viser, så
ender Institutt for Sjelesorg opp med et overskudd på ca.
200.000,-. Det vil vi betrakte som et ”riktig” resultat.
Det har vært nødvendig å bygge opp en kapitalbase
gjennom et par år, men nå er det bl. a. på tide å legge
større vekt på oppussing, oppgradering og reparasjon av
bygningsmassen (se nedenfor).
Som tallene viser, skyldes en vesentlig del av årsregn
skapet gaver. Det er vi glad for. Vi tror dette bidrar til
at venner av stedet har en god følelse av et eierforhold.
La oss derfor benytte anledningen til å si en hjertelig
takk for store og små bidrag. Vi var litt bekymret for om
andreorganisasjoners tilgang på ordningen med skattefrie
gaver skulle overta store deler av givermarkedet vårt.
Den bekymringen har blitt til skamme. Mange synesfor
eksempel å være godt kjent med at gaver til Instituttet
trekkes fra på selvangivelsens forskningsdel – altså et
supplement til andre organisasjoners fradragspost.
Det er likevel ikke til å komme forbi at Institutt for
Sjelesorg har et paradoksalt problem i forhold til store
deler av det norske folk generelt – nemlig rentenivået.
Instituttet har legater og fonds som gir svært liten avkastning. Det har for eksempel ikke vært mulig i 2004
å overføre budsjetterte kr 150.000,- fra legatavkastning
inn i driftsregnskapet.

Økende forskningsaktivitet
Alle som har erfaring med fagutvikling og forskning
vet at det er et ressurskrevende arbeid som tar tid.
En beskrivelse av Instituttets virksomhet i så måte bør
derfor skrives med ganske små bokstaver og i nøkterne

På Modum Bad-dagen i 2002 uttalte daværende biskop
Sigurd Osberg i sin hilsen til Institutt for Sjelesorg: ”Jeg
ønsker at Institutt for Sjelesorg skal være en plogspiss for

I likhet med 2003 velger vi ved Institutt for Sjelesorg å presentere en årsmelding som kombinerer styrets beretning
og instituttleders virksomhetsbeskrivelse. Vi vil denne gang konsentrere oss om noen hovedpunkter av virksomheten
– de områdene som representerer de viktigste nyvinninger i forhold til tradisjonell drift. Det øvrige – en mangfoldig
kurs- og rekreasjonsvirksomhet, kan en få et inntrykk av på vår hjemmeside: www.sjelesorg.no
Foto: Eivinn Ueland
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Styre og stab overvåker økonomien hele tiden ganske
nøye. Av den grunn ble det også i 2004 tatt initiativ til
en økonomikomité. Det arbeides fremdeles med muligheter for noe offentlig støtte.
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Større fokus på vedlikehold og oppussing
Det har gjennom årene vist seg at dyrt er billig. Så vel
interiør som eksteriør bærer preg av kvalitet. Men – det
er visse grenser, og alt har sin tid. Instituttet fikk totalrenovert hovedstuene med nye tepper, vegg- og takmaling
og nytrekking av møbler. Hallen fikk også nye tepper.
Mer står for tur – blant annet nye møbler til flere av
soverommene.
Kanskje er dette også stedet for å melde inn en liten
bekymring. Mye tyder på at takstein, lekter og papp, i
alle fall delvis må skiftes ut. Takene har mange vinkler.
Enkelte steder har lekkasjetendenser. Konsulenter er
koblet inn i bildet, men det kan tyde på at vi får noen
ubehagelige utfordringer i årene som kommer.

Utadrettet virksomhet
Når man ser året under ett, er det en mangfoldig utadrettet virksomhet som drives av Instituttets ansatte.
Dette oppfattes som svært meningsfylt. Gjennom dette
får Instituttet en nær og god kontakt med menigheter i
Den norske Kirke, frikirker og misjonsorganisasjoner.
Listen presentert i sin helhet på vår hjemmeside:
www.sjelesorg.no. I tillegg til mye annen informasjon vil
våre lesere her kunne få en mer omfattende orientering
om denne virksomheten. Ettersom et av hovedpunktene
i årsmeldingen er “Økende internasjonalisering”, har vi
imidlertid valgt å trykke deler av denne virksomheten:

Fordeling, innholdet i sjelesorg
samtaler i rekreasjonsperiodene
Trosproblemer
8%
Selvfølelse/identitet
11 %
Par-/familieproblem
21 %
Sosiale problem
6%
Slitasje
20 %
Arbeidskonflikt
7%
Fysisk sykdom
5%
Psykiatrisk lidelse
7%
Overgrep
2%
Sorg
10 %
Annet
3%

Berit Okkenhaug:
• Misjonsalliansen. Forelesninger i sjelesorg og diakoni
• Samling for nasjonale ledere i Manila i november
• Gruppeledelse og undervisning i sjelesorg ved 		
Stjärnholm Stiftsgård i Sverige, som ledd i en svensknorsk utdannelse arrangert av Tunsberg bispedømme
og Strängnes stift.
Leif Gunnar Engedal:
• Spirituality and theology – historical and contem-

Oversikt over aktiviteter ved Institutt for Sjelesorg
2003
2004
23 hele uker, 6 halve uker – 545 personer
Studie- og rekreasjonsopphold:
22 uker 489 personer
Kurs:
39 kurs med 873 deltakere
31 kurs/samlinger med 660 deltakere
Overnattingsdøgn:
5011
4734
14 samlinger (u/PKU, ca 35 samlinger)
Dagskurs/andre samlinger:
17 samlinger
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porary perspectives from the Norwegian context. 		
Foredrag på International Congress for Research on
Christian Spirituality. Dublin, Ireland – juni 2004.
• Spirituality in Theological Education. Problems and
Possibilities related to Cultural Context and
Curriculum Developments. Foredrag på samme
kongress som foregående.

Informasjonsleder Elisabeth Fougner Rø
Generalsekretær Nils-Tore Andersen
Professor Jan-Olav Henriksen, statens representant
Administrasjonssekretær Lill Eva Strand, ansattes representant
Varamedlemmer:
Kirkesjef Marianne Uri Øverland
Forretningsdrivende Guttorm Waldemar
Instituttprest Rune Stray, ansattes vararepresentant

Arne Tord Sveinall:
• Aktiv deltakelse i nordisk klinikerkonferanse vedr. 		
religiøs sektproblematikk – Åbo i Finland. August.
• Gruppeledelse og undervisning i sjelesorg ved 		
Stjärnholm Stiftsgård i Sverige som ledd i en svensknorsk utdannelse arrangert av Tunsberg bispedømme
og Strängnes stift.

Styrets sammensetning – andre halvår
Fakultetslektor Hans Olav Gilje, leder
Generalsekretær Nils-Tore Andersen, nestleder
Sjelesørger Esther Marie Lier
Organisasjonsleder Rigmor Kofoed-Larsen
Forretningsdrivende Guttorm Waldemar
Professor Otto Krogseth, Statens representant
Administrasjonssekretær Lill Eva Strand, ansattes representant

Personalsituasjonen
Instituttprest Tor Eika gikk av med pensjon i august
2004. Han har gitt uttrykk for at han gjerne stiller seg til
disposisjon for Instituttet om ønskelig. Det vil helt sikkert være bruk for hans tjenester i kommende år.
Som ny instituttprest ble ansatt Gunnar Fagerli. Han
kom fra en stilling som studentprest i Bø – med deltidsstilling som institusjonsprest i helseetaten i Notodden.
Han er godkjent som pastoralklinisk veileder i trening,
noe som lover godt for det faglige nivået på Instituttet.

Varamedlemmer:
Sokneprest Trond Hardeng
Sokneprest Torstein Lalim
Instituttprest Rune Stray, ansattes vararepresentant

Styrearbeid
Styret ved Institutt for Sjelesorg har hatt fire styremøter
og behandlet 32 saker.

Institutt for Sjelesorg
Hovedtall fra regnskapet

Inntekter:
Tilskudd/salg/leie
Gaver
Kursvirksomhet
Sum inntekter
Kostnader:
Lønn
Øvrige kostnader
Avskrivninger
Sum kostnader
Driftsresultat
Netto finansposter

Styrets sammensetning – første halvår:
Fakultetslektor Hans Olav Gilje, leder
Jurist Bjarne Neerland, nestleder
Sjelesørger Esther Marie Lier

Årets resultat
Balanse
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Foto: Eivinn Ueland

Fra venstre: Nils-Tore Andersen, Rigmor Kofoed-Larsen, Hans
Olav Gilje, Arne Tord Sveinall, Lill Eva Strand,Trond Hardeng,
Torstein Lalim.
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(1000 kr)

1.215
1.677
3.663
6.555
3.849
2.599
125
6.573
-18
199
181

5.824
5.909
11.733
9.121
2.612
11.733

innsatsen hvert år.
– Hjelpen er helt uvurderlig. I tillegg til den rent økonomiske gevinsten, er dugnaden et uttrykk for at Sjelesorginstituttet har gode venner og støttespillere som har tro
på virksomheten, og som i sine sammenhenger gjerne
informerer om arbeidet vårt.

Det er et sikkert vårtegn for Institutt for
Sjelesorgnår 15-20 ivrige dugnadssjeler
dukkeropp for å ta fatt på sin ukelange
arbeidsinnsats for stedet de alle er så
glade i. Slik var det også i 2004.
– Sjelesorginstituttet er mitt andre hjem. Det er et herlig
sted, et sted jeg lengter tilbake til. Mange føler det nok
på samme måte som Arild Winsnes på 63 år fra Kragerø.
Dette er 15. året Arild vender tilbake til dugnadsinnsats
på Instituttet. I tillegg har han tilbrakt mange påskehøytider på stedet. Også Torleif Thomassen fra Stavanger har
mange års solid innsats for Instituttet på samvittigheten.
Og selv om han nærmer seg 82 år har han ingen planer
om å gi seg. – Jeg synes bare det er flott å hjelpe til.
Det skulle da bare mangle også, jeg traff tross alt kona
mi her, da jeg var her på en sommeruke i 1989. To år
senere giftet vi oss i Olavskirken.
Det er ikke korte dagsøkter de spreke veteranene presterer. Etter frokost klokken åtte er det rett på fram til
seks-sju på kvelden. – Vi jobber ikke etter klokka, men
etter jobben vi skal gjøre. Hvert år får vi en lang liste
med oppgaver, og vi gir oss ikke før vi er ferdige, sier
Arild.
Instituttleder Arne Tord Sveinall kan fortelle at
IFS sparer nærmere 100 000 kroner på dugnads

Foto: Eivinn Ueland

355 års livserfaring og 56 års dugnadserfaring fordelt på
fire staute karer. Fra venstre: Einar Måge (Danmark), Ola
Siqveland (Vigrastad), Torleif Thomassen (Stavanger) og Arild
Winsnes (Kragerø).

2004
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– Alle er vant til å arbeide og sette inn det som er av krefter, sier Syver Svare fra Orkdal. 77-åringen har vært med på dugnaden på
Sjelesorginstituttet i 13 år.
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