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Jubileet ble åpnet av direktør Ole Johan Sandvand.
En festkledd forsamling i ”borggården”.
Prolog ble skrevet og fremført av Tor Eika
Nils Henry Wickmans vakre trompettoner fra balkongen
innledet jubileumsfeiringen.
Blide ansikter ved det flotte tapasbordet.
Festlunsjen for 400 mennesker ble en ilddåp for den nye
kjøkkensjefen, Hanne Merete Andersen, som her blir intervjuet
av direktør Ole Johan Sandvand.
Geir Modalen Ellingsen, Heidi Gravbråten og Liv Wahl var
blant de ansatte som møtte i bunad.
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med Institutt for Sjelesorg som ble opprettet i 1970

Modum Bads visjon er å være en kilde til liv - bygget på en helhetstilnærming, hvor menneskets fysiske,
psykiske, kulturelle, sosiale og åndelige ressurser
frigjøres og forløses. Målet er å fremme psykisk helse
og livskvalitet, familierelasjoner og samliv gjennom
behandling, forskning og forebygging. Dette er høye
ambisjoner. Etter styrets vurdering gir virksomheten i
2007 mange uttrykk for at de er realistiske. Ett av dem
er at Modum Bad i 2007 har oppnådd en internasjonal
kvalitetsstandard gjennom ISO-sertifisering.

127 plasser for hele landet. Etterspørselen etter behandling er jevnt over stor, og større enn kapasiteten. I 2007
var det imidlertid en nedgang innenfor området spiseforstyrrelser. Denne har tatt seg opp igjen etter aktiv
markedsføring, noe som tyder på at behovet er der. Det
er høy kapasitetsutnyttelse, helt i pakt med planforut
setningene.

Modum Bad ble ISO-sertifisert i 2007. Kvalitetskoordinator
Håkon Skagen viser fram sertifikatet.

Etter at en i 2006 utvidet tallet på behandlingsplasser
for å inkludere rusmiddelavhengighet, har arbeidet gått
videre for å integrere i behandling pasienter med rus- og
medikamentavhengighet som tilleggslidelse innen alle
områder. En har videre vært opptatt av fagutvikling
og forskning, og det er nå forsknings- og utviklings
prosjekter i alle kliniske avdelinger. En profiterer i dette
arbeidet på WEB-løsninger som er utviklet på Modum
Bad for innhenting av pasientdata, og som vekker
betydeligekstern interesse.

Finansieringsansvaret ble overført fra staten til Helse Sør
fra januar 2007 – fra juni Helse Sør-Øst. Styret har vært
opptatt av å opprettholde og videreutvikle det særpreg
og den spesielle posisjon Modum Bad har innenfor et
regionalisert og foretaksbasert sykehusvesen. Modum
Bads ”svar” på dette er å møte den skjerpede konkurransen med faglig kvalitet og kompetanse, kostnads
effektivitet og lydhørhet for ”bestillernes” forventninger,
samtidig som vi aktivt markedsfører det vi står og går
for. Styret kan konstatere at det første året i Helse SørØst ikke har rokket ved grunnleggende forutsetninger
for Modum Bad, selv om det har vært noen utfordringer
av administrativ art.
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Ved slutten av et jubileumsår er det naturlig å rette
blikketbakover i takknemlighet til alle som har bidratt
og bygget gjennom 150 år. Men først og fremst utfordret jubileet til å tenke offensivt fremover på godt
grunnlag mot høye mål. Et uttrykk for dette er at styret i
2007 vedtok en ambisiøs strategiplan for perioden 2008
– 2012. Denne er fulgt opp med handlingsplaner for
2008. Et annet uttrykk for jubileumsårets fokus er boka
”Historier om sårbarhet”, som gjennom et dristig grep
lar pasienter presentere Modum Bad gjennom å formidle
lidelse og livskraft – og derved har skapt en annerledes
jubileumsbok.

Det har vært arbeidet med økt differensiering av behandlingen, blant annet gjennom sterkere innslag av veksling
mellom døgnbehandling og poliklinisk behandling,
særlig innen området spiseforstyrrelser. En har tatt et
viktig steg videre med etablering av poliklinisk virksomhet og formidling av kompetanse ved Modum Bads
lokaler i Oslo innenfor området behandling av seksuelle
overgrepsofre. Etableringen av ”traumepoliklinikken” vil
føre til utvikling av nye samhandlingsmønstre med øvrig

Behandling – utvikling mot mer
differensiering og samhandling
Hovedoppgaven for Modum Bad er behandling, og flaggskipet er Klinikken med sitt døgnbehandlingstilbud på
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spesialisthelse-tjeneste, og bør etter styrets vurdering
også ha smitteeffekt overfor andre områder.

prosjekter. Det er naturlig å ha så høye ambisjoner for
forskningen på Modum Bad – ikke minst på bakgrunn av
at flere forskere er eller kommer på post. doc. nivå – at
en lykkes i å oppnå bedre tilgang til eksterne finansieringskilder.

Den sektorbaserte allmennpsykiatriske Poliklinikken,
med basisbevilgning fra Helse Sør-Øst gjennom
Ringerikehelseforetak, har utviklet en god og trygg
posisjonsom et viktig lokalt helsetilbud. Styret vil
fremheve utvikling av nye gruppetilbud, og etablering av samarbeid med Samlivssenteret innen Fortsatt
foreldre. Styret imøteser videre evalueringsopplegg for
behandlingensom er under oppstart.

Det er utarbeidet bedre prosedyrer for godkjenning av
prosjekter, blant annet fra hensynet til personvern, og
Datatilsynet har godkjent eget personvernombud ved
Modum Bad.
Det er også viktig at det er en kompetanseheving
i bredden, og styret fremhever betydningen av
kompetanseplan for personalet som bidrag til å
virkeliggjøre Strategiplanens ambisiøse mål. Som
ledd i kontinuerlig evaluering av behandlingen er
pasientilfredshetsundersøkelser et viktig, men ikke
tilstrekkelig, verktøy til innsikt. Styret konstaterer med
tilfredshet at dette er systematisk gjennomført.

Forskning og kompetanse – bredde og spiss
Fremtidsrettet utvikling av Modum Bad krever forskning
og utvidet kompetanse. Styret har vært opptatt av å
skjerme forskningsvirksomheten mot nedskjæringer, og
heller øke ressursene gjennom effektivisering av driftsmessige funksjoner.

Kirke og kultur – egenarten styrkes
Visjonen om å være en kilde til liv realiseres ved at
Modum Bad er seg bevisst sin diakonale egenart, som
forankres menneskesynet i en kristen forståelse som
rommer og forener empati, integritet og respekt med
faglig utvikling og kompetanse. Modum Bad må være seg
bevisst den religiøse søken i samfunnet. Styret fremhever
også verdien av at Modum Bad fortsetter å utvikle og
tilrettelegge den samlede virksomheten slik at en ivaretar
grunnleggende menneskelige og estetiske verdier og
gir rom for kulturell og fysisk utfoldelse. En fremhever
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2007 har vært et overgangsår ved at tidligere leder Egil
Martinsen sluttet for å bli professor ved Universitetet i
Oslo, mens Leigh Mc Cullough, Professor ved Harvard
Medical School, tiltrådte som ny forskningsleder i
september. Styret fremhever at det er gjennomført viktig
forsk-ning de siste årene og det er et godt grunnlag for
videre utvikling. Rekrutteringen av ny forskningsleder
er et uttrykk for dette og et bidrag til internasjonaliseringen av så vel behandling som forskningved Modum
Bad. Styret viser til god progresjon i prosjektene, og en
rekke kandidater er i ferd med å sluttføre doktorgrads-

Jubileumsåret 2007 samlet både ansatte, pasienter og gjester til en rekke arrangement på Modum Bad.
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at anlegget er utviklet videre, og at de såkalte service
avdelingene bidrar til et miljø som er helsefremmende.
Styret vil spesielt fremheve konsertvirksomheten, som
oppnådde en særlig anerkjennelse ved at Øystein Naper,
som har stått i spissen for disse arrangementene i 35 år,
mottok Modum kommunes kulturpris.

Personale og økonomi – høy stabilitet,
utsatt økonomi
Modum Bad er en attraktiv, men også krevende arbeidsplass fordi innlevelsen og innsatsen må være på topp.
undersøkelsen av arbeidsmiljøet som er gjennomført
av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2007 vitner om godt
arbeidsmiljø, hvor det scores høyt på inkludering,
deltagelse og bemyndigende ledelse, men hvor det er
mer å gå på når det gjelder åpenheten for utfordringer.
Styret vil takke personalet for helhjertet innsats, og er
glad for høy stabilitet og for at sykefraværet er redusert
i 2007.
Styret vurderer det slik at stiftelsens økonomiske resultat
ikke er tilfredsstillende i 2007. Dette handler først og
fremst om at pensjonsutgiftene økte dramatisk i 2007,
hvilket har gitt stiftelsen store underskudd i regnskapet.

Den kirkelige virksomheten verdsettes av mange og samarbeidet med Institutt for sjelesorg, særlig om pastoral
klinisk utdanning, har fulgt gode spor. Virksomheten
har dog vært noe preget av vikarløsninger i hovedprest
stillingen. Mulighetene for musikalsk fornyelse har
alleredevist seg ved at Helge Harila er tilsatt i nyopprettet stilling som kulturleder.
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Forebygging – potensiale for fornyet
satsing og vekst
Samlivsfremmende arbeid har fått betydelig og berettiget
oppmerksomhet, ikke uten medvirkning fra Samlivssenteret. 2007 var på mange måter et overgangsår, blant
annet på grunn av ustabilitet i lederstillingen, og fordi
Samlivssenteret er i omstilling som følge av at offentlig støtte til store prosjekter er fullført. Samlivssenteret
har imidlertid ufortrødent fortsatt sitt viktige arbeid
med det forskningsbaserte kursprogrammet PREP, som
når forholdsvis bredt ut. Ikke minst vil styret fremheve at Samlivssenteret under ustabile betingelser har
utviklet et helt nytt kurskonsept, Fortsatt Foreldre, om
foreldresamarbeid etter skilsmisse. Dette er utviklet og
vil bli spredd med betydelig økonomisk støtte fra Tone
Bergesens fond. Den type virksomhet Samlivssenteret
representerer er også avhengig av faglig legitimitet, og
styret er meget tilfreds med at professor Frode Thuen er
knyttet til Samlivssenteret i bistilling.

Utfordringer
Norsk sykehusvesen er under press, med pasient
etterspørsel som stiger raskere enn pengestrømmen.
2008 er siste året for opptrappingsplanen for psykiatri.
Kravet om effektivitet og faglig kvalitet vil stige. Det kan
bli betydelige strukturelle endringer.
Den første og akutte utfordringen Modum Bad står
overfor i 2008 er økningen av pensjonskostnadene.
Dersom ikke dette imøtekommes betyr det en dramatisk forverring av forutsetningene for drift på det nivå
som er grunnlaget for Modum Bads eksistens, nemlig
høy faglig kvalitet, støttet av forskning og med åpenhet
for å gå nye veier. Styret støtter den ekspansjon som
preger Forskningsinstituttet og den viljen som preger
de kliniskevirksomhetene til å ta del i den endringskultur som forskningen kan gi. Videre blir det en stor
utfordring for Modum Bad å være åpen for på bred
front å utvikle behandlingstilbud i krysningen mellom
døgnbehandling og poliklinisk behandling, tett fulgt av
forskning og kompetanseutvikling. Det vil også kunne
gi muligheter for formidling til og samhandling med
øvrig spesialisthelsetjeneste av stor faglig og strategisk
verdi. I grensefeltene mellom behandling/rådgivning/
forebyggingvil det også kunne være muligheter og
behov for å utvikle nye modeller og tilbud, hvor Modum
Bad kan utnytte sin faglige bredde og helhetstilnærming,
og hvor finansiering blant annet kan søkes mot offentlige
og det private. Gjennom alle utviklingsledd bør en holde
frem Modum Bads særpreg, styrket gjennom samhandling med tilsvarende institusjoner, ut fra en tro på at
det er rett og for at særpreg gir eksistensberettigelse.
Modum Bad vil i denne sammenheng ha glede av å samhandle med andre diakonale institusjoner.

Ressurssenteret Villa Sana har også vært i et overgangsår.
Psykiater Olav Lund er tiltrådt som ny leder, og virksomheten er evaluert som ledd i forhandlinger om nye
avtaler med Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund. Siden starten i 1998 har godt over 1100
leger vært på kurs eller til rådgivning ved Villa Sana, og
siden 2000 har 700 sykepleiere vært på kurs. Det faglige
nivå er avgjørende for virksomheten, og i 2007 kom
den første publikasjon i internasjonalt tidsskrift fra det
doktorgradsprosjekt som gjennomføres. Styret er meget
tilfreds over at tilbudet for leger videreføres som et
permanent tiltak for å forebygge utbrenthet og fremme
livskvalitet blant leger, og at det også er inngått avtaler
som sikrer videre tilbud for sykepleiere. Det blir også
viktig å utvikle nye tilbud for Villa Sana, et arbeid som
nå har muligheter i seg.
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Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse
Hovedtall driftsregnskapet

Balanse

(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Poliklinisk virksomhet
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

126.507
2.905
10.628
140.040

Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar/utstyr
Vedlikehold bygninger/utstyr
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivninger
Sum driftskostnader

116.401
1.876
4.419
3.621
15.286
3.765
145.368

Driftsresultat
Netto finansposter
Årets resultat
Netto avsetninger

-5.328
-2.680
-8.008
200

Underskudd

-7.808

(1000 kr)

Anleggsmidler

93.605

Omløpsmidler

13.643

Sum eiendeler

107.248

Egenkapital

31.462

Langsiktig gjeld

53.820

Kortsiktig gjeld

21.966

Sum gjeld og egenkapital

107.248

Modum Bad, 28. mars 2008

Gunnar Brevik

Idar Magne Holme

leder

nestleder

Øivind Ekeberg

Trond Tostrup

styremedlem

styremedlem

Marie Aakre

Anne Grethe Klunderud

styremedlem

styremedlem

Ole Johan Sandvand

HalfdanAass

Arnhild Steinsland

Randi Ramstad

ansattrepresentant

ansattrepresentant
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direktør
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Avdelingene nedla et stort arbeid i 2007 knyttet til
beskrivelse av virksomheten med ISO-godkjenning som
endelig mål.Arbeidet med Strategiplan 2008-2012 fikk
også mye oppmerksomhet og det ble gjort et påfølgende
grundig arbeid med handlingsplaner for samtlige
avdelinger.Det har i lengre tid vært et mål å få etablert
et eller flere forskningsprosjekter knyttet til samtlige
kliniske avdelinger. Dette målet ble nådd i 2007, selv om
det fortsatt gjenstår utfordringer på finansieringssiden
for å kunne gjennomføre samtlige planlagte prosjekter.
2007 ble gjennombruddsåret for arbeidet med felles
system for evaluering av pasientbehandlingen. Det
er gjort et viktig nybrottsarbeid med etablering av
web-løsning slik at pasientene kan legge inn sine
psykometriske skjemaer direkte i datasystemet der de er
lett tilgjengelige for behandlerne.
Tron Svagård har vært klinikksjef fra januar 2006.

Modum Bad – Klinikken ble opprettet i 1957
(den gang som Modum Bads Nerve
sanatorium). Klinikken er en landsdekkende
institusjonfor behandling av psykiske lidelser
med 127 behandlingsplasser, fordelt på seks
avdelinger. Behandlingsområdene er alvorlige
samlivsproblemer (Familieavdelingen), angstlidelser, spiseforstyrrelser, følgetilstander
etterseksuelle overgrep og andre traumer,
visse depressive lidelser, eksistensielle spørsmål og i noen tilfeller ”second opinion”vurderinger. Vi legger vekt på å være del
av et behandlingsnettverk og tilstreber et
nært samarbeid med innsøkende instanser.

Iso-sertifisering
I desember 2007 ble Modum bad sertifisert etter ISO
9001:2000. Det har vært en prosess som har tatt rundt
fire år. Kartlegging og beskrivelse av sentrale oppgaver
og samvirkningsprosesser har kommet godt i gang.
Gjennom arbeidet avdekkes nye behov for forbedringer
og behov for tydeliggjøring. Et ISO-sertifisert
kvalitetssystem skal være en hjelp til å sikre kontroll og
styring ved kontinuerlig forbedring av tilbudene til våre
pasienter og brukere. Standarden krever prosedyrer
knyttet til dokumentstyring, registreringer og styring av
avvik/uheldige hendelser, med påfølgende korrigerende
tiltak, forebyggende tiltak og intern revisjon.

Klinikkentar kun imot pasienter til frivillig
innleggelse. Driften var i 2006 finansiertved
80 prosent direkte tilskudd over Statsbud
sjettet, mens det enkelte helseforetak dekket
de siste 20 prosentene.

Inngangen til 2007 ble preget av overgangen til
ny finansieringsordning for Klinikken. Den mest
merkbare konsekvens av dette, er at alle fastleger
og privatpraktiserende psykiatere og psykologer nå
må sende sine pasientsøknader via lokalt psykiatrisk
sykehus/DPS. Disse skal så vurdere pasientens rett til
nødvendig helsehjelp samt hvorvidt de har et lokalt
tilbud til pasienten eller om helsehjelpen bør gis ved
Modum Bad. Nyordningen har ikke medført betydelige
endringer i søknadspågangen, men et ikke ubetydelig
administrativt merarbeid.

Personvernombud
Fra 1. august fikk Modum Bad et personvernombud
som skal være en ressursperson, både for
behandlingsansvarlige og for pasienter og brukere. I
følge Datatilsynet bør personvernombudet kjenne til

Etter en noe krevende start på året på grunn av
sykmeldinger/vakanser, ble andre halvår preget av svært
stor aktivitet slik at vi nådde 99,7 prosent av budsjetterte
liggedøgn på årsbasis.
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Sertifisering etter ISO 9001 er en bekreftelse
fra en uavhengig part om at kvalitetsstyrings- og
ledelsessystemet tilfredsstiller sentrale krav. Arbeidet
ledes av kvalitetskoordinator Håkon Skagen.

virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for
behandlingen, hvilke fremgangsmetoder som benyttes
og hvilke behandlingssystem som er innført. Ombudet
vil dermed raskt kunne håndtere problemstillinger
som oppstår. Ikke minst vil personvernombudet både
innad i virksomheten og utad fremstå som en fagperson
med spesialkompetanse, som kan bistå i for eksempel
opplæring og klagesaksbehandling. Oppnevnelsen av
personvernombud åpner også for lettelser i forhold til
den lovpålagte meldeplikten i forhold til forskning. Det
vil være en stor fordel for en virksomhet å ha én person
man kan henvende seg til med spørsmål som har med
behandling av personopplysninger å gjøre. Håkon Skagen
innehar denne funksjonen.

Regionsfordeling
Helseregion
2007
			
Sør-Øst

65%		56%

Vest

13%		20%

Midt

8%		14%

Nord

15%		10%

Fylkesfordeling
Fylke
Akershus
Aust-Agder

Kompetanse og utdanning
I løpet av 2007 har 17 studenter (derav ni i PKU) hatt
praksisopphold, varierende fra to til seks måneder, i
Klinikken. I tillegg har en tatt imot et betydelig antall
hospitanter og studiebesøk. Til sammen utgjør dette
et viktig bidrag i forhold til utdanning og opplæring av
helsepersonell og sjelesørgere fra hele landet.
Det er utarbeidet et introduksjons- og undervisningsprogram for nye medarbeidere som fra august 2007 er
obligatorisk for alle nyansatte. Arbeidet med strategisk
kompetanseplan for 2008-2012 startet høsten 2007 og er
planlagt avsluttet i løpet av første halvår av 2008.

2007

2006

179

147

35

50

Buskerud

162

154

Finnmark

114

80

Hedmark

54

42

Hodaland

109

110

Møre og Romsdal

65

84

Nordland

86

111

Nord-Trøndelag

15

16

Oppland

55

48

226

222

Rogaland

80

130

Sogn og Fjordane

20

22

Sør-Trøndelag

55

68

Telemark

82

69

Troms

49

45

Vest-Agder

74

72

Vestfold

109

102

Østfold

97

59

Totalt

1666

1631

Oslo

Modum Bad gikk til ansettelse av Helge Harila som
kulturleder i 2007. Som et ledd i at Øystein Naper
trappet ned sitt kulturansvarlige arbeid og at Modum
Bad fortsatt ønsker å satse på kunst og kultur, var
det viktig å finne en etterfølger som kan arbeide
videre med å fremheve og fremelske kunst, kultur
og estetiske opplevelser. Av kulturtiltak spesielt
rettet mot pasientene kan nevnes: Kunstkomité
og artotekordningen, kulturcafé i Cafè Manilla,
konsertvirksomhet av ulike genrer i Festsalen
og i Olavskirken.

Faggruppe for rus og avhengighet
Etter en prosjektperiode som ble avsluttet i 2006 ble
Faggruppe for rus og avhengighet etablert. Målet var å
videreføre integrert behandling av psykiske lidelser og
rus/avhengighet. Det er etablert en behandlingsgruppe
på tvers av avdelingene for denne pasientgruppen. I
2007 deltok 35 pasienter på møter. To ganger i måneden har faggruppen arrangert Fagkafé på kveldstid for
pasientene med interne og eksterne foredragsholdere.
Det har vært svært god oppslutning. På enkelte kvelder
har det vært over 40 frammøtte – gjennomsnittelig
15-20 per kveld. Torbjørn Tvedten har fortsatt
som ekstern veileder i 2007. Etter hans vurdering
er ModumBad på god vei til å etablere et integrert
behandlingstilbud for pasienter med psykisk lidelse og
rus/avhengighet.

Pasientbehandling
Det er stor søknadspågang fra alle helseregioner med
overrepresentasjon fra Helse Sør-Øst og Helse Nord i
forhold til andel av befolkningen i disse regionene.

Årsrapport 2007

Regionens andel av
totalbefolkningen

Diagnoser
Det har de siste årene vært en betydelig økning i antall
pasienter med posttraumatiske lidelser og dissosiative
symptomer. Søknadspågangen for denne pasientgruppen
er også økende og vårt tilbud er utvidet.
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Diagnoser – Klinikken
Diagnose

Kode

Misbruk/avhengighet av rusmidler

F100-132

1

3

4

Bipolar lidelse		

F300-319

13

8

21

Depressiv episode		

F320-323

59

28

87

Tilbakevendende depressiv lidelse

F330-334

105

56

161

Dystymi		

F341

27

8

35

Agorafobi med og uten panikk

F400 og F410

27

12

39

Sosiale fobier		

F401

46

40

86

Generalisert angstlidelse		

F411

7

5

12

Tvangslidelse		

F420-428

11

6

17

Posttraumatisk stresslidelse

F431

164

30

194

Tilpasningsforstyrrelser		

F432-439

23

13

36

Dissosiativ lidelse		

F447-449

17

7

24

Somatoform lidelse		

F450-453

4

1

5

Anorexia nervosa		

F500,501/509

87

0

87

Bulimia nervosa		

F502-503

157

3

160

Personlighetsforstyrrelse

F600-610

11

1

12

Adferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis 				
oppstår i barne- og ungdomsårene
F800-99
4
4

8

Familie- og parbehandling

Z004-639

Pårørende		

Z710

Kvinner

Totalt

52

43

95

243

218

461

35

16

51

1093

502

1595

Andre diagnoser			
Totalt			

Menn

		

Antall innleggelser per avdeling
Avdeling
Ord.opph. FV-opph. EV-opph.
Pårørende Totalt ant. opph. Midl. utskrevet
							
Traume

80

79

52

141

352

Angst

56

Spis *

69

68

44

111

60

120

83

Korttid
Vita

80

14

59

49

54

83

Total
utskrevene

26

378

279

8

287

332

12

344

83

236

8

244

28

214

0

214

Familie

166

0

0

16

182

17

199

Totalt

544

275

358

462

1551

71

1666

* Spis 3/UP: Pasientene registreres med ordinære opphold ved innkomst/uke 1, mens påfølgende uker blir registrert som ettervern. Herav 68 utskrevet til ferie.

Antall liggedøgn per avdeling
Ord.opphold

FV-opphold

EV-opphold

Pårørende

Traume

6525

213

245

612

7595

Angst

4759

161

204

653

5777

Spis

4409

179

582

306

5476

Korttid

4664

28

358

332

5382

Vita

4795

157

307

84

5343
12464

Familie

12388

0

0

76

Totalt

37540

738

1696

2063

* Spiseavdelingens Ukesprogram: Første uke blir registrert som ordinært opphold, påfølgende uker som EV-opphold.
** Herav 72 utskrevet til ferie
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Totalt liggedøgn

42037						
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Avdeling

Gjennomsnittlig liggetid per avdeling (døgn)
Avdeling

Ord.opphold

FV-opphold

EV-opphold

Pårørende

Traume

81,6

2,7

4,7

4,3

Angst

85,0

2,4

4,6

5,9

Spis

63,9

3,0

4,9

3,7

Korttid

58,3

2,0

6,1

4,0

Vita

97,9

2,9

3,7

3,0

Familie

74,6

0

0

4,8

(Antall liggedøgn/antall innleggelser – f.eks. 6525/80=81,6)

Antall nye henvisninger til ordinært opphold
Traume
Angst

136

1)

Antall henvisninger viser henvisninger til ordinært opphold.

69

2)

Henvisning for FV-opphold blir lagt inn under samme

			

henvisning som ord.opphold.

Spis

Ved ettervern registrerer vi ny henvisning, pga. at henvisningsperioden

73

3)

			
Korttid
Vita

35

4)

Familie

306 		

Klinikken

353

Totalt

ikke skal stå åpen i 1 år (i følge NPR).

127
Ved ankesaker åpner vi i de fleste tilfellene tidligere avsluttet henvisning.
* Hvert familiemedlem blir registrert med egen henvisning.
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Hovedtall driftsregnskapet

(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Poliklinisk virksomhet
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

113.350
591
4.246
118.187

Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar/utstyr
Vedlikehold/bygninger/utstyr
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivninger
Sum driftskostnader

99.859
1.239
2.420
2.176
15.273
2.670
123.637

Driftsresultat
Netto finansposter
Årets resultat
Netto avsetninger

-5.450
-1.763
-7.213
-

Underskudd

-7.213
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Avdeling for angstlidelser

Avdeling for spiseforstyrrelser

Avdeling for angstlidelser har siste året satset på
en videreutvikling av behandlingstilbudene til
pasienter med invalidiserende tvangslidelse (OCD)
og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge
av hendelse/traume hovedsaklig i voksen alder.
Begge behandlingsprogrammene har utspring fra
avdelingens basismodell; uten bruk av angstdempende
midler, i lukkede grupper etter fasespesifikk kognitiv
modell med varighet cirka 11 uker. Pasientgruppene
rekrutteres og innlegges etter prinsippet om homogene
diagnosegrupper (symptomlidelser).

Avdeling for spiseforstyrrelser har tre ulike
behandlingsprogram; Individualprogrammet for
pasienter med anoreksi eller tilleggsproblemer som
trenger mer individuell oppfølging (fire-fem mnd).
Gruppeprogrammet for pasienter med hovedsakelig
bulimiske vansker.(11-12 uker). Ukesprogrammet er
tiltenkt mødre med spiseforstyrrelser som har små barn
hjemme (én uke per måned i et halvår).
En foreløpig evaluering av dette behandlingstilbudet
har vært god og man har fått midler fra Sosial- og
helsedirektoratet for å gjennomføre strukturert
evaluering.

Avdelingens rekrutteringsevne og tverrfaglige sammen
setting av personalet har også dette året resultert i
solide fagteam. Det må dog anmerkes at kontinuiteten
i fagstillingene tidvis var ustabil gjennom året, grunnet
sammenfall av langtidssykefravær og avdelingens
kompetanseutviklingsprogram.

Behandlingskapasiteten i avdelingen er cirka 60 pasienter
per år. Mange blir tilbudt en ukes reinnleggelse noen
uker etter utskrivelse for å motvirke tendensen til
tilbakefall.
Den største utfordringen i 2007 var nedgang i antall
søknader. Det til tross for mange signaler om at
behandlingstilbudet ikke er kvalitativt og kvantitativt
godt nok rundt om i landet. Etter betydelig innsats med
å spre informasjon er søknadspågang mye større mot
slutten av året.

Avdelingens ansatte har deltatt og bidratt i ulike
konferanser innen kognitiv terapi, og arrangert
seminar i samarbeid med Forskningsinstituttet i temaet
”Bearbeiding av traumeminner” med professor Mervin
Smucker ved Medical College of Wisconsin. Flere av
avdelingens miljøterapeuter startet videreutdanning i
gruppedynamisk kompetanse og forståelse ved Institutt
for gruppeanalyse i hensikten å styrke håndtering
av avdelingens mange gruppeprosesser. Tre ansatte
fullførte Innføringskurset i kognitiv terapi. Levering av
mastergradstudiet ”Psykoterapeutisk behandling av sosial
fobi uten bruk av psykofarmaka” i Klinisk Helsearbeide,
HiBU fulgte tidsplanen innen 2007. En psykiatrisk
sykepleier ervervet godkjenning som klinisk spesialist.

Avdelingen har vært representert på ulike konferanser
og arrangerte selv et seminar med psykolog og professor
J. Geller fra Canada.
Avdelingen har vært engasjert i datainnsamling
for et doktorgradsprosjekt om fysisk trening og
spiseforstyrrelser. I tillegg har resultatene fra fem års
etterundersøkelse av cirka 80 tidligere pasienter blitt
ferdig og publisert. Etter fem år hadde rundt 40 prosent
ingen spiseforstyrrelser lenger.

Angstavdelingens behandlingsprosess og håndtering av
pasientsøknader resulterte i to utfordringer grunnet
svært ulike ventelister: Ventelistesituasjonen for
pasienter med symptomlidelsene Sosialfobi, Agorafobi
med panikklidelse, Panikklidelse med helseangst og
OCD var slik at det ble iverksatt inntaksstopp for
behandling av nye søknader. Ventelistesituasjonen
for symptomlidelsen PTSD var motsatt, med
raske innleggelser. Avdelingen engasjerte seg i og
iverksatte flere tiltak for å spre informasjon om
behandlingstilbudet. Avdelingen erfarer nedgang i
søknader etter nevnte inntakstopp, og det synes være
nødvendig å gå videre med opplysninger om behandling
av nye søknader og akseptabel ventetid for innleggelse til
Angstavdelingen også i 2008.

Avdelingen har 18 behandlingsplasser, 31 ansatte
i 25,5 årsverk. Avdelingsleder fram til 01.08.07 var
psykiater Øyvind Rø. Konstituert avdelingsleder fra
01.08.07 var ergoterapeut Astrid Mortensen.
Avdeling for traumebehandling
og interpersonlig terapi
● Senfølger etter overgrep
16 plasser fordelt på to grupper der målgruppen er
personer som har senfølger etter seksuelle overgrep i
barne- og ungdomsår. Diagnostisk vil disse pasientene
tilhøre kategoriene PTSD/dissosiative lidelser.
Behandlingstiden er cirka 13 uker. Behandlingsmodellen

Avdelingen har 17 behandlingsplasser, 18 ansatte
i 16,6 årsverk. Avdelingsleder er klinisk spesialist
psykiatrisk sykepleier Jorun Rosmer
13
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Avdelingen har tre ulike behandlingstilbud:

baseres på teorien om strukturell dissosiasjon av
personligheten og er faseorientert. I fase én er
hovedvekten på symptomreduksjon og stabilisering, i
fase to på arbeid med traumeminnene og i fase tre sikter
man mot personlighetsintegrasjon og rehabilitering.

Avdelingen har 24 behandlingsplasser.
Døgnavdelingen har 33 ansatte i 27,3 årsverk.
Den polikliniske virksomheten hadde i 2007 to
ansatte i 1,5 årsverk. Avdelingsleder er psykiater
Tone Skjerven.

● Sosial fobi og depresjon
Åtte plasser i en gruppe (Tur-gruppa) som vekselvis
behandler pasienter med sosial fobi og depresjon.
Depresjonsgruppen prioriterer helsepersonell.
Pasientene er innlagt i ti uker. Behandlingsmodellen
følger prinsippene for interpersonlig terapi, IPT.
Kombinert behandlingsform med hovedvekt av
gruppebehandling.

Avdeling for korttids
dynamisk Psykoterapi
Avdelingen tar imot pasienter med noe varierende
symptomatologi, men affektive lidelser er til
stede hos de fleste. Pasienter som i tillegg til sin
psykiske lidelse også har problemer med rus- eller
medikamentavhengighet har i økende grad blitt tatt inn
til behandling. Vi merker en økt pågang av pasienter som
også har betydelige personlighetsforstyrrelser og/eller
svært store rusproblemer. Mange søknader må avslås.
Dette er ikke lett når vi samtidig vet at det ofte ikke
finnes noe alternativt egnet behandlingstilbud lokalt.
Avdelingen har to behandlingsgrupper, gruppe ”Blå”
som er et ti ukers behandlingsopplegg for pasienter
med komplisert sorg etter betydelige tapsopplevelser
hvor traumer ofte danner bakgrunn for utvikling av den
psykiske lidelsen.
Korttidsgruppa er et seks ukers behandlingsopplegg for
pasienter med varierte psykiske lidelser. Det kan dreie
seg om psykiske problemer som har oppstått som følge
av aktuelle kriser, men også mer langvarige problemer
hvor det er ønskelig med innleggelse for en periode.
Det er gjennomgående stor søknad til begge våre
behandlingsgrupper.

● Poliklinisk virksomhet
Tilbud om ettervern for pasienter som har vært innlagt
i traumegruppe på Modum Bad. Det er gjennom året
arbeidet med å legge til rette for et mer omfattende
dagtilbud for traumepasienter i Oslo. I løpet av første
halvdel av 2008 regner vi med å ha klart et team på fire
terapeuter.
Aktivitet i 2007: 844 individualkonsultasjoner, 175
gruppekonsultasjoner.
Annen aktivitet
Avdelingen er i en svært aktiv fagutvikling og har
arrangert flere seminarer med stor ekstern og
intern deltakelse og driver utstrakt veilednings- og
undervisningsvirksomhet utad.
Viktige samarbeidspartnere: Psykolog og forsker
Ellert Nijenhuis, psykolog og forsker Suzette Boon. Vi
er i forhandlinger om nærmere samarbeid med Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS-Øst).

Behandlingsmodellen i begge grupper er basert på den
såkalte ”affektfobi”-modellen utviklet av professor Leigh
McCullough. Hun har i to perioder tidligere vært vår
veileder ved implementering av denne modellen. Som
ny forskningsleder ved Modum Bad bidrar hun fortsatt
som inspirator og veileder for avdelingen. Psykolog Gry
Stålsett har også vært en viktig inspirator og veileder
for oss i 2007. Nytt i 2007 er at vi har kommet mer
ordentlig i gang med forskning i avdelingen ved at
psykolog Christian Nøtnæs har halvparten av sin stilling
øremerket til forskning.
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Tur-teamet har hatt innlegg på Nordisk Gruppeterapikonferanse i Stockholm. De har også vært medforfattere
av boken ”A Residential Interpersonal Treatment for
Social Phobia” utgitt i 2007.
Avdelingen arbeider med å utvikle og videreføre
forskningsprosjekter. Psykiater Ellen Jepsen
arbeider med undersøkelse av behandlingsresultat i
traumegruppene, psykolog Eva Therese Næss arbeider
med et prosjekt som omhandler bruk av EMDR som
stabiliseringsmetode for pasienter med kompleks PTSD.
Tur-teamet samarbeider med Ingeborg Eikenæs ved
Poliklinikken for gruppebehandling, Psykiatrien i
Vestfold, om en undersøkelse av lidelsene sosial fobi og
unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Avdelingen har 16 behandlingsplasser og 17 ansatte
i 13,9 årsverk. Avdelingsleder er psykologspesialist
Kåre Thornes.
Vitaavdelingen
Vitaavdelingen er en internatavdeling med tilbud
til mennesker som sliter med en psykisk lidelse der
eksistensielle og/eller religiøse erfaringer er en del av
problematikken. De fleste sliter med depresjoner, angst,
14

utbrenningssymptomer og smertefulle livserfaringer.
Avdelingen har 16 plasser, fordelt på to grupper à åtte
pasienter som er innlagt i cirka 13 uker. Behandlingen
er gruppebasert og fokuserer mye på grunnleggende
livstemaer som mening, frihet, ansvar, skyld, skam,
tro og tvil. Viktig er bearbeiding av egen livshistorie
og de viktige meningsbærende relasjonene, inkludert
Gudsforholdet. Gjennom gruppeterapi får en også
muligheten til å få synliggjort og bearbeidet lite
hensiktsmessige livsmønstre.
To nye forskningsprosjekt knyttet til arbeidet på
avdelingen er under oppstart.

høgskole om samarbeid med mastergradsstudenter i
familieterapi med tanke på å bruke forskningsdata fra
Familieavdelingen. Vi har også hatt flere hospitanter fra
familieterapiutdanningen.
Familiebehandling er en kompleks og mangeartet
behandlingsform. Vi ønsker å dele kunnskap og
erfaringer med andre fagmiljøer i feltet. Dette krever
systematisering og målrettet prosjektarbeid knyttet til
fagutviklerstillingen som ble etablert i 2007.
Samlivsprogrammet PREP er videreført i
behandlingstilbudet. Pasientene tilbys et tredagers
PREP PLUSS-kurs i en kombinasjon av pedagogikk og
terapisamtaler. Tilbudet med PREP har også vært nyttig.
Fire fra personalgruppen vil bli sertifiserte Marte Meo
terapeuter i løpet av våren 2008.

Avdelingen har 16 behandlingsplasser og 12 ansatte
fordelt på 9,9 stillinger. Avdelingsleder er psykiater
Øystein Bakkevig.

Avdelingsleder overtok oppgaven som leder for
representantskapet i tidsskriftet Fokus på Familien,
tidsskriftet som Modum Bad var med å grunnlegge i sin
tid.

Familieavdelingen
Familieavdelingen tilbyr behandling for par og familier
med alvorlige relasjons- og samspillsproblemer.
Behandlingstilbudet for familier er enten seks eller tolv
uker, mens tilbudene for par er fire eller seks uker.
Behandlingen består av par- og familieterapi, uttrykks
terapigruppe, undervisning, trim og miljøterapi. Barna
blir fulgt opp i observasjons- og behandlingsbarnehagen,
skolen og fritidstilbudet på avdelingen.

Arbeidet med en etterlengtet utbygging og ombygging
av barnehagen ble nesten ferdig.
Familieavdelingen har 36 behandlingsplasser,
25 ansatte i 23,2 årsverk. Skolens fire ansatte er
administrativt underlagt skolekontoret i Modum.
Avdelingsleder er psykologspesialist Bente Barstad

Familieavdelingen har sitt utgangspunkt i voksen
psykiatrien. 64,4 prosent av de voksne fyller kriteriene
for en psykiatrisk diagnose, hovedsakelig innenfor
området affektive lidelser. Mange av barna har diagnoser
som atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser.
Det gis ved behov oppfølging fra barnepsykolog. Mye tid
brukes på samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien
og barnevernet om oppfølging.

Fellesavdelingen

Antall henvisninger til Familieavdelingen har økt noe.
37 prosent ble direkte avvist fordi søknadene ikke var
vurdert på andrelinjenivå, slik retningslinjene for ny
finansieringsordning krever. Kun 17 prosent av disse
kom tilbake med en anbefaling fra riktig instans. I praksis
kan dette bety at det er blitt en tyngre saksgang for
pasientene. Et annet spørsmål er om denne praksisen
fører til en endring i pasientpopulasjonen over tid.

Avdelingen har 17 ansatte i deltidsstillinger som
utgjør 11,8 årsverk. Avdelingsleder er psykiatrisk
sykepleier Håkon Skagen.

Et viktig fokus har vært samarbeid og dialog
med forskningen for å evaluere og videreutvikle
behandlingen. Dette følges opp av klinisk sosionom
Terje Tilden i hans pågående doktorgradsprosjekt. Det
samarbeides også for å få i stand et postdocprosjekt, der
professor og forsker William Pinsof fra Northwestern
University of Chicago er en sentral aktør.
Vi har etablert kontakt med Diakonhjemmets
15
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Fellesavdelingen har ansvar for fellesoppgaver
knyttet til pasientbehandling. Avdelingen består av et
laboratorium med åpningstid mandag, onsdag og fredag.
Vikartjenesten sørger for ansettelser av ekstravakter og
bistår behandlingsavdelinger med døgnbemanning ved
sykdom og annet fravær. Helseport og aktivitetstjenesten
har som hovedmål å lede, legge til rette og gjennomføre
fysisk aktivitet for alle pasientgrupper på Modum Bad.
Tjenesten har også ansvaret for Modum Bads hester,
og bruken av disse. Kveld/nattjenesten binder sammen
alle behandlingsavdelinger mellom døgnet og har
søvnhygiene som hovedfokus.

Antall telefonkonsultasjoner har også steget betydelig.
Dette kommer nok hovedsakelig av bedret rutine i
registrering. At antall utferdigede trygdeerklæringer/
spesialisterklæringer har økt med nærmere 50 prosent,
avspeiler at NAV Trygd/Arbeid krever hyppigere
erklæringer i forhold til vurdering av pasientens rett til
ytelser.
Antall nye henvisninger har gått noe ned. Det kan
skyldes at fastlegene opplever seg kompetente til å
gjennomføre mer av den psykiatriske behandlingen selv.
Innføring av det strukturerte kliniske intervjuet MINI
ved alle utredninger, er blitt opplevd positivt, da det
har ført til mer nøyaktig og nyansert diagnostisering.
Vi har prioritert i henhold til pasientrettighetsloven,
men ved avslag har henvisende instans fått råd om andre
behandlingsalternativ.

Psykiatrisk Poliklinikk ved Modum Bad
ble etablert i 1995. Den drives i henhold til
avtale med Helse Sør-Øst, med drifts- og
ytelsesavtale og driftstilskudd kanalisert
gjennom Ringerike Helseforetak. Poli
klinikken tar imot pasienter med alle typer
psykiske lidelser til diagnostisk vurdering,
utredning og behandling. Opptaksområdet er
kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad,
som har til sammen 18.500 innbyggere. I
noen grad tas det også imot pasienter fra
andre kommuner. Pasientens fastlege eller
annen instans henviser til Poliklinikken,
og henvisningene behandles ukentlig

Gruppebehandling
I løpet av året har vi hatt to nye gruppetilbud. Høsten
-07 ble det gjennomført en ”Fortsatt Foreldre”-gruppe
(foreldresamarbeid etter samlivsbrudd) i samarbeid
med Samlivssenteret, i alt syv samlinger. Kognitiv
angstgruppe ble også gjennomført som planlagt, med
ti gruppesesjoner. I tillegg har det vært drevet to
behandlingsgrupper i Poliklinikkens regi gjennom hele
året. Hver av dem har seks-åtte deltakere med ulik
problematikk. Gruppene møtes en gang ukentlig på
ettermiddags-/kveldstid.

i tverrfaglig team. Pasienten tas inn til
vurderingssamtale innen én måned. På
bakgrunn av denne blir det avgjort hvilket
behandlingstilbud som eventuelt tilbys, og
prioritert i forhold til Pasientrettighetsloven.
Poliklinikken har halvøyeblikkelig hjelpfunksjon, det vil si at pasienter i krisetilfeller
kan tas imot til vurdering og behandling i
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løpet av to-tre dager.
VIP -Veiledning og informasjon om
psykisk helse
To av medarbeiderne deltok med undervisning om
psykiske lidelser i flere av førsteklassene ved Rosthaug
videregående skole i november.

Høy aktivitet og effektivitet
Høy aktivitet og effektivitet har preget 2007. Vi ser
også i år en økning i antallet pasienter i den yngste
gruppen (18-29 år). Pasienter med annen språklig og
kulturell bakgrunn stiger stadig, med følgende økt bruk
av tolketjenester. Antall konsultasjoner har steget siden
i fjor. Det er gledelig at dette blant annet er uttrykk
for økning i deltakelse i samarbeidsmøter og flere
konsultasjoner hvor pårørende eller samarbeidspartnere
i førstelinjetjenesten er til stede sammen med pasienten.

Samarbeidspartnere
Poliklinikken har hatt kontakt og samarbeid med
fastleger, de psykiatriske team i kommunene,
katfoss aktivitetssenter, NAV-trygd, NAV-arbeid,
sosialkontor, barnevern, pleie- og omsorgstjenesten,
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flyktningetjenesten, bedriftshelsetjenesten,
Frisklivssentralen, Psykiatrisk avdeling Sykehuset
Buskerud HF og DPS Ringerike. Poliklinikkens overlege
deltar i bakvaktsordning for døgnavdelingene på Røyse
og Ål. Veiledningsgruppe for primærleger er videreført,
med stabilt og engasjert oppmøte fra legene i Modum.
Likeledes er veiledningsgruppe for Psykiatrisk team i de
tre kommunene videreført med møte hver 14. dag.

● Vurdere behov for å bidra med ytterligere ekstern
veiledningsvirksomhet, for eksempel i kommunenes
bofellesskap og dagsenter.
● Kompetanseutvikling. Gjennomføring av EMDRkurs for hele terapeutstaben for økt kompetanse 		
innen PTSD. Deltakelse på kurs ”Barn som er vitner
til vold” (holde barnefokuset) og på Lambert-seminar
for å komme videre med eventuell bruk av OQ-45
som verktøy for evaluering av behandlingen.

Medarbeidere
Poliklinikken ledes av overlege Ingunn Amble.
Enheten er ved utgangen av året bemannet med
psykologspesialist, psykolog, lege i spesialisering, klinisk
sosionom, to psykiatriske sykepleiere i 1,5 stilling,
samt tre sekretærer i 2,2 stillinger. Arbeidsmiljøet
er preget av faglig engasjement, humor og trivsel. En
av terapeutene går i psykoterapiutdanning, en annen
følger innføringskurs i kognitiv terapi, en tredje har
gjennomført en hypnoseutdanning.

Diagnosefordeling på hoveddiagnoser
Diagnose

Tanker fremover
● Utvide gruppetilbudet. Det planlegges oppstart av
to nye grupper i løpet av året i tillegg til nytt kurs
”Fortsatt foreldre” i samarbeid med Samlivssenteret.
● Innføre web-basert pasientscoring av skjemapakke.
Dette både ved oppstart av behandling, underveis i
behandlingsprosessen og ved avslutning. Vi håper å
kunne finne en måte å evaluere behandlingsprosessen på.
● Legge til rette for forskningsprosjekt tilknyttet
Poliklinikken. Det er startet samtaler med
Forskningsinstituttet.

Kode

Antall

Misbruk/avhengighet av rusmidler

F100-199

3

Schizofreni

F200-210

13

Psykoser		

F220-233

7

Schizoaffektiv lidelse

F251-252

4

Bipolar affektiv lidelse

F312-318

20

Depressiv episode

F320-323

35

Tilbakevendende depressiv lidelse

F330-339

79

Dystymi		

F341

6

Sosiale fobier

F401

25

Andre angstlidelser

F400-419

54

Tvangslidelse

F420-422

4

PTSD/belastningslidelse

F430-439

89

Somatoform lidelse

F450-454

1

Spiseforstyrrelse

F501-503

10

Personlighetsforstyrrelse

F600-688

16

Forstyrrelse av aktivitet og
oppmerksomhet/ADHD/ADD

F900-989

25

Andre diagnoser		
Totalt			

22
413
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Oversikten gjenspeiler kun enkeltpasientenes hoveddiagnose. Mange vil ha flere
lidelser samtidig, det vil si at man kan ha angstlidelse som hoveddiagnose, men for
eksempel ha rusproblematikk i tillegg.
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Statistikk – Poliklinikken
Henvisninger
Antall henvisninger
Antall pasienter i behandling

2006
286
456

2007
260
413

Konsultasjoner
Vurderingssamtaler
Gjennomført MINI-intervju
Individualsamtaler
Parsamtaler
Familiesamtaler/flertimer
Samarbeidsmøter
Telefonkonsultasjoner
Trygdeerklæring/spesialisterklæring

2006
175
0
3278
48
25
37
519
104

2007
152
67
3391
42
41
55
814
149

Sum antall konsultasjoner

4186

4711

Ikke møtt-timer
Uteblitt/avbestilt/flyttet time
Gruppesamlinger i alt

2006
917
110

2007
910
91

Konsultasjoner fordelt
pr. kommune
Modum
Sigdal
Krødsherad
Andre

2006
73%
10%
4%
13%

2007
76%
8%
5%
11%

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

2006
26%
34%
22%
14%
4%

2007
30%
29%
23%
13%
5%

Kjønnsfordeling
Menn
Kvinner

2006
39%
61%

2007
37%
63%

Poliklinikken
Hovedtall driftsregnskapet

De ansatte i Poliklinikken.
Foran fra v.: Erna F. Sørum, Siw K.
Kristiansen, Erna Bråthen, Ingunn Amble
og Øystein Naper. Bak fra v.: Oskar
Sommer, Eli Tove Myrdal, Sven Stubdal,
Svein Myklebust og Kjetil Poulsson.
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(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Poliklinisk virksomhet
Sum driftsinntekter

4.000
2.333
6.333

Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar/utstyr
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum driftskostnader

5.092
343
210
556
6.201

Årets resultat
Netto avsetninger

132
-

Overskudd

132

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
til doktorgradsprosjekter, og målsettingen
er at det skal utgå en doktoravhandling fra
instituttet hvert annet år.
Året 2007 har inneholdt flere store endringer. Den nye
forskningslederen vil bygge på forskningsinstituttets
sterke fundament som det har vært arbeidet med
siden stiftelsen ble etablert i 1985. Med instituttets
overordnede målsetting, som er evaluering av
behandlingsvirksomhet og forskning for å utvikle og
forbedre denne, samt aktivitet av annen paraklinisk
virksomhet (rådgivning), vil fokus være på følgende
områder:
● Utvikle et nærmere samarbeid med de kliniske 		
enheter
● Utvikle ny behandling gjennom intensiv studie av 		
endringsprosesser
● Bygge samarbeidsnettverk mellom forskning/klinikk
for å styrke kompetanse i hver avdeling
● Monitorere forskerens fremgang slik at forskningsmål
oppnås i henhold til plan
● Monitorere forskningskvalitet på de høyeste etiske og
vitenskaplige måter
● Få doktorgradsprosjekter i hver avdeling finansiert
gjennom eksterne midler
● Formidle resultater gjennom internasjonale 		
tidskrifter og presentasjoner

Forskningsaktivitet
Utvikling, evaluering og forbedring av
behandlingsoppleggene står sentralt i virksomheten.
Doktorgradsprosjekter: Finn Magnus Borge er i
avslutningsfasen i sosial fobi-prosjektet, Terje Tilden
undersøker forløp etter behandling i Familieavdelingen,
Karin Rø etterundersøker deltagere ved Ressurssenteret
Villa Sana, Helle Myrvik gjennomfører en kvalitativ
undersøkelse om samboerskap, Gry Stålsett undersøker
religiøse og eksistensielle forhold ved psykoterapi.
Solfrid Bratland-Sanda tester sammenhenger mellom
kroppssammensetning, fysisk form og aktivitetsnivå
hos pasienter med spiseforstyrrelser og KariAnne
Vrabel gjennomfører en femårs oppfølging av Øyvind
Røs tidligere materiale. Tomas Formo Langkaas
har stipend fra dobbeltkompetanseprosjektet på en
klinisk undersøkelse av behandling av posttraumatisk
stresslidelse. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med
professor Mervin Smucker, som hadde et tre dagers
seminar på Modum Bad i november, og som går inn
i et tre måneders opphold våren 2008 for å planlegge
et større prosjekt som forhåpentligvis kan generere
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Personalsituasjonen
Egil W. Martinsen gikk ut i permisjon 1. februar og
sluttet formelt 10. mai for å gå over i overlege og
professor-II stilling ved Aker universitetssykehus,
avdeling Gaustad sykehus. Førsteamanuensis Tore
Gude fungerte som forskningsleder fra 1. februar til
medio september da Leigh McCullough, associate
clinical professor v/Harvard University, Boston, ble
ansatt som ny forskningsleder. Gude har fungert som
assisterende forskningsleder fra samme dato og er
tilsatt i deltidsstilling ved Avd. for atferdsfag, UiO.
Professor Asle Hoffart er tilsatt i full stilling inkludert
professor-II stilling ved Psykologisk institutt, UiO,
mens professorene Hal Sexton og Jan Rosenvinge er
tilsatt i deltidsstillinger. Bjørg Vik Støver gikk ut i ett
års permisjon 1. sept. Åtte stipendiater er tilknyttet
doktorgradsprogrammer ved ulike universiteter. To
halve kliniske overlegestillinger går inn i de i alt 11,7
årsverk som er øremerket forskning.

eksterne midler.
Tre doktorgradsstipendiater, Ragnfrid Nordbø,
Ester Espeset og Kjersti Gulliksen, som alle arbeider
med kvalitative undersøkelser av pasienter med
spiseforstyrrelser forankret i Divisjon for psykisk helse
ved Folkehelseinstituttet (divisjonsdirektør Arne Holte),
samarbeider med Forskningsinstituttet. Overlege,
dr. med. Øyvind Rø gikk i november over i en delt
stilling, 50 prosent klinikk og 50 prosent forskning
for å styrke forskning innenfor spiseforstyrrelser.
Forskningsinstituttets seniorer er også involvert med
veiledning av eksterne forskningsprosjekter.
Av mindre omfattende studier fortsetter Ellen
Kjærulff Jepsen sin forløps-undersøkelse av pasienter
i Traumeavdelingen i 50 prosent forskerstilling. Janos
Piros, Tore Bonsaksen og Gro Nore har fullført sine
mastergradsoppgaver og oppnådd godkjenning av disse
i løpet av året. Flere psykologistudenter har skrevet
hovedoppgaver med utgangspunkt i pasientmateriale fra
Modum Bad. Helle Myrvik søkte og fikk innvilget ett års
forlenget stipendietid til sommeren 2008. Finn Magnus
Borge har søkt om forlengelse fram til sommeren 2008
og det arbeides med å finne en modell for ivaretakelse
av klinikkens behov og hensynet til ferdigstillelse av
doktorgraden.

Formidling
Ansatte ved instituttet har deltatt med tolv
presentasjoner ved ulike internasjonale kongresser,
samt ved ulike nasjonale seminarer og kurs (se
publikasjonsliste).

Samarbeid
Styret ser med tilfredshet på 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 medisinske atferdsfag, Institutt for
psykiatri og Psykologisk institutt, alle ved Universitetet
i Oslo, samt de kliniske psykologiske og psykiatriske
forskningsmiljøene ved Universitetene i Trondheim og
Tromsø, og Norges Idrettshøgskole.

Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt pågår samarbeid med:
Ellert Nijenhuis, Nederland,
Frank Dattilio, Harvard University,
David Clark, Institute of Psychiatry, London,
John Markowitz, Cornell University,
Joshua Lipsitz, Columbia University,
Mervin Smucker, Medical College of Wisconsin.

Forskningsleder har igangsatt et opplegg for regelmessig
fremdriftsvurdering hvert halvår (inkludert det årlige
styremøtet), samt månedlige rapporter som synliggjør
behov for hjelp og veiledning i forhold som forsinker
prosessen. Det har vært avholdt forskningsmøter
med deltakelse fra de kliniske avdelinger to ganger i
måneden. I tillegg til instituttets ansatte har også andre
medarbeidere lagt fram prosjektideer og manuskripter,
herunder masteroppgaver.

Årsrapport 2007

Økonomi
En stipendiat er finansiert fra dobbeltkompetanse
prosjektet, 1,5 fra Norske Kvinners Sanitetsforening og
resten (5,5 doktorgradsstipend) er finansiert fra Modum
Bad. Regnskapet for 2007 viste mer en 1 560 000 kr fra
eksterne kilder og gikk ut med -410 000 kr.
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Forskere ved Modum Bad.
Foran fra v.: Helle Myrvik,
Tore Gude, Gry Stålsett, Grete
H. Bøe (sekretær), Christian
Nøtnes, KariAnne Vrabel og
Tomas F. Langkaas.
Bak fra v.: Terje Tilden, Asle
Hoffart, Leigh Mc Cullough,
Finn Magnus Borge, Karin Rø,
Mervin Smucker, Øyvind Rø og
Ellen K. Jepsen.
Bad og ni fra samarbeidende institusjoner, en bok på
internasjonalt forlag, bokkapitler og 12 presentasjoner på
internasjonale kongresser. Året gir grunn til optimisme
med åtte stipendiater som nærmer seg avslutningen av
sine doktorgrader, samt rekruttering av nye forskere.

Utfordringer framover
Forskningsinstituttet er inne i en ekspansjonsfase med
ny forskningsleder som har verdifulle internasjonale
kontakter. De muligheter som derved oppstår er
en del av grunnlaget i den pågående utarbeiding av
strategi- og handlingsplaner for virksomheten. Fra
sentrale helsemyndigheter framheves stadig viktigheten
av forskning, spesielt kvalitetssikring av klinisk arbeid
og pasienttilfredshet. En vedvarende utfordring er å
styrke samarbeidet mellom klinikk og forskning internt
i Modum Bad, noe som vil bidra til å heve kompetansen
på begge områder. På bakgrunn av høstens ISOsertifiseringsarbeid, er det trukket opp retningslinjer
for planlegging og godkjenning av forskningsprosjekter
som innebærer at prosjekter vanligvis må være godkjent
før hel- eller deltids forskningspermisjon innvilges.
Styret ser positivt på den økende interesse for forskning
blant klinisk personale, samt prosedyrer for selektiv
godkjenning av nye prosjekter og tettere oppfølging av
progresjon for det enkelte prosjekt.
Målsettingen har vært at det skal utgå en
doktoravhandling fra instituttet hvert annet år. Med
nåværende aktivitet kan det forventes inntil syv
doktorgrader i løpet av de neste to til tre år. Minst tre
prosjekter bør oppnå ekstern finansiering de kommende
par år. Et langsiktig mål bør også være å oppnå
akademisk kompetanse hos enkelte avdelingsledere, samt
professor-kompetanse hos flere ansatte ved institusjonen.

Forskningsinstituttets styre
Styret har hatt tre møter i 2007, et av disse ble
avholdt på Modum Bad. Sammensetningen av styret
har endret seg idet professor K. Gunnar Götestam og
førsteamanuensis May Solveig Fagermoen har trått ut.
Det nye styret har følgende sammensetning:
Leder:
Divisjonsdirektør Arne Holte
Medlemmer: Professor Stein Opjordsmoen Ilner
		
Direktør Helen Christie
		
Professor Antonio Barbosa da Silva
Forskningsinstituttet

Konklusjon
2007 har vært et år med forandring og nytenkning,
både innad i Forskningsinstituttet og mellom instituttet
og de kliniske enheter. Aktiviteten avspeiles til dels
i publikasjonslisten med 13 publiserte artikler i
internasjonale tidsskrifter, fire som utgår fra Modum
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(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
salg- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

4.533
72
4.605

Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar/utstyr
Vedlikehold/bygninger/utstyr
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

5.113
15
55
50
346
5.579
-974

Netto finansposter

559

Årets resultat
Netto avsetninger

-415
5

Underskudd

-410
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Hovedtall driftsregnskapet

Drypp fra 2007

Januar

MARS

Fortsatt
lands
dekkende

Kultursatsing

Modum Bad ble
tatt under Helse
Sørs vinger, men
skal fortsatt gi et
landsdekkende behandlingstilbud. Klinikksjef Tron Svagård er ikke urolig for
at samarbeidet vil skape dårligere vilkår,
verken for Modum Bad eller pasientene.

JUNI

Nye avtaler og
lederskifte
Villa Sana fikk nye avtaler
med Legeforeningen og
Sykepleierforbundet. Psykiater Olav Lund
ble ansatt som ny leder.

Modum Bad satser fortsatt
friskt på kultur og ansetter
Helge Harila (35) som
kulturleder. Harila skal bygge
videre på konserttradisjonen
Øystein Naper har stått for
gjennom 35 år, samt jobbe mer
direkte mot pasientene.

AUGUST

Foreldrehjelp
Samlivssenteret ga ut boka ”Fortsatt Foreldre – Godt
nok samarbeid etter samlivsbrudd” og jobbet videre
med å utvikle et kursprogram med samme tema.

Dobbeltjubileum
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Opplevelsesdagen
Opplevelsesdagen 5. juni samlet for
femte år på rad nesten 500 pasienter
og ansatte fra 25 ulike psykiatriske
institusjoner over hele Østlandet. Bent
Samuelsen (36) var en av dem som
hoppet uti det!

Modum Bad feiret dobbeltjubileum i to dager til ende, 23.
og 26. august. Jubileet - 150 år
for St. Olafs Bad og 50 år for
det moderne sykehuset - ble først feiret av
pasienter, ansatte og inviterte gjester. Deretter var
det åpen dag hvor biskop Ole Christian Kvarme talte
i Olavskirken. Ketil Bjørnstad holdt en minikonsert i
Festsalen og leste fra boken ”Historier om sårbarhet”.
De ansatte fremførte jubileumscabaret i Festsalen, før
Christiansands Swing String Emsemble avsluttet dagen
med konsert i parken.
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SEPTEMBER

Brukermedvirkning

Fra Boston til ”Badet”

Sterkt om håp

Hvordan fungerer brukermedvirkning
i det psykisk helsevern? Det var
temaet for dialogkonferansen hvor
debattanter fra sentrale fagmiljøer
innen norsk psykiatri samlet
rundt 240 deltakere i Festsalen.
Programleder for dagen var Lottelise
Folge, sjefsredaktør for tidsskriftet
Dagens Medisin.

Amerikanske Leigh McCullough
(62) ble ansatt som ny
forskningsleder ved Modum
Bad. McCullough er professor i
psykologi ved Harvard Medical
School og gjesteprofessor ved
Universitetet i Trondheim.
Hun har utviklet behandlingsmodeller som blant annet er i
bruk ved Korttidsavdelingen
ved Modum Bad.

Per Arne Dahl hadde
med seg sine to kamerater
Espen Olafsen og Per Tveit da han talte
sterkt om håp under Gordon Johnsens
minneforelesning den 6. september. Olafsen
mistet sin kone og datter i tsunamien i
Thailand. Tveit ble rammet av sykdommen
MS. – Dere har vist så mange mennesker at
det går an å få til et liv etter en rystelse,
selv om prisen kan være i overkant høy, sa
Dahl. Minneforelesningen ble avsluttet med
Göran Fristorp-konsert i Olavskirken.

OKTOBER

NOVEMBER

Skjemt og alvor

Mediaoppmerksomhet

Jon Henrik Støme alias Jonna og
Elisabeth Emberland bidro med
skjemt og alvor under Verdensdagen
for psykisk helse. Dagen ble markert
med et stort ungdomsarrangement i
Modumhallen fredag 12. oktober – et
samarbeidsprosjekt, mellom Modum
Bad, Modum kommune og Mental
Helse.

I alt 46 deltakere var på plass da
Samlivssenteret hadde kursstart for
sitt nye program Fortsatt Foreldre 26.
– 27. november. Programmet fikk også
mediaoppmerksomhet, blant annet
med et innslag i ”Lørdagsmagasinet”
på TV2 og i ”God Morgen Norge”. Alle
landets domstoler kjøpte inn boken.

- Gjør som Gud
- Gjør som Gud, bli menneske, sa pinsepastor
og retreatleder Peter Halldorf da han holdt
seminar i regi av Institutt for Sjelesorg. Han
talte om åndelighet og menneskelig modenhet
til godt over hundre mennesker i Olavskirken
29. oktober. Her avbildet sammen med
instituttets leder, Arne Tord Sveinall.
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Julekrydder
Årets konsertsesong ble
avsluttet med at New
Orleans-sangerinnen Tricia
Boutté fikk det til å svinge
i Festsalen. Sammen med
Ytre Suløens Jassensemble
drysset hun julekrydder
utover publikum, som
kunne ta med seg en god
og ”jazzete” julestemning
ut i desembermørket.
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OKTOBER

DESEMBER

Samlivssenteret er en helsefremmende og

meget krevende. Det er derfor svært gledelig at arbeidet
med omstillingen lykkes i den forstand at senteret i 2007
har et bedre resultat enn budsjettert.

forebyggende enhet og et kompetansesenter,
som skal fremme gode relasjoner i samliv og
familieliv. Viktige sider ved virksomheten

Frode Thuen
Fra og med april har psykologiprofessor Frode Thuen ved
Universitetet i Bergen vært
tilknyttet Samlivssenteret
i en 20 prosent bistilling.
Han har vært en uvurderlig
ressurs i utviklingen og
Frode Thuen er en viktig
implementeringen, spesielt av
ressurs for Samlivssenteret
Fortsatt Foreldre, men også i
Samlivssenterets øvrige virksomhet.

er formidling gjennom egne kurs og
arrangementer, og formidling på oppdrag
fra andre. Senteret driver utviklingsarbeid i
samarbeid med et mangfold av faginstanser,
forskningsmiljøer, myndigheter og
organisasjoner. Senteret er også engasjert i noe
forskning. Samlivssenteret har rettighetene for
Skandinavia når det gjelder PREP (Prevention
and Relationship Enhancement Program) – et

Media
Media har gjennom 2007 vist stor interesse for
Samlivssenterets virksomhet, og samarbeid med
media om samlivsstoff har vært en viktig oppgave for
Samlivssenteret også dette året.

forskningsbasert samlivsprogram.
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2007 har vært preget av at Samlivssenteret har
vært igjennom store omstillingsprosesser. Deler av
denne prosessen kan sies å henge sammen med den
omstillingsprosessen som startet året før, mens andre
deler henger sammen med at ledersituasjonen ved
senteret har vært krevende. Trine Gjermundbo sluttet
som leder i februar, og Egil Halleland ble konstituert
fram til han gikk over i ny stilling utenfor Modum Bad i
april. Kristin Tafjord Lærum gikk ut i fødselspermisjon
i januar, og deretter over i stilling som fagrådgiver
ved Familieavdelingen Modum Bad. Hanne Aspelund
tiltrådte lederstillingen i midten av april, men var
sykemeldt store deler av tiden fram til august. Hun
valgte å si opp sin stilling fra og med 1. desember.
Resten av året fungerte Guro Hansen Helskog som leder.

Fortsatt Foreldre
Til tross for en
krevende personal- og
ressursmessig situasjon,
har det i 2007 vært
gjennomført et viktig
utviklingsarbeid
innenfor prosjektet
Fortsatt Foreldre. Det
er et utviklingsprosjekt
hvis mål er å bidra til en
Kristin Tafjord Lærum og Guro
trygg og stabil oppvekst Hansen Helskog.
for barn når foreldre
ikke lenger lever sammen. I august ble boka ”Fortsatt
Foreldre – GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd”
gitt ut. Boka utgjør det teoretiske grunnlaget for Fortsatt
Foreldreprogrammet. Gjennom høsten ble det avholdt
et kurs for målgruppen i samarbeid med Poliklinikken
– Modum Bad. Videre ble det første innføringskurset

Samlivssenteret har ingen basisfinansiering, og må derfor
drives ut fra forretningsmessige hensyn. 2007 har vært
preget av at senterets virksomhet og strategier har måttet
endres på grunn av mer krevende rammebetingelser og
en vanskelig økonomisk situasjon. Det har derfor vært
behov for å forbedre effektiviteten, og øke innsatsen
på salg og markedsføring. For personalet har året vært
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i Fortsatt Foreldre avholdt i november med vel 50
deltakere.

bestående av 55 lokale prosjekter over hele landet, 20
mentorer og en sentral prosjektledelse. Prosjektet har
sprunget ut av Kristent Pedagogisk Forum. Samlivs
senteret har vært involvert med Guro Hansen Helskog
som mentor i to lokale prosjekter, henholdsvis Jessheim
skole og ressurssenter og Strømmen oppvekstsenter.
Prosjektene omhandler voksenrollen i forhold til barn.

PREP
Samlivssenterets hovedprodukt er PREP – et
forebyggende program som styrker samliv. Det er
arrangert PREP-kurs med til sammen 1352 par i 2007.
Forsvaret har i sin familiepolitiske satsing valgt å
samarbeide med Samlivssenteret om å tilby ansatte
PREP-kurs.
Samlivssentret avsluttet i 2007 den omfattende
evalueringen av PREP-kursene. Vi avventer resultatene
av undersøkelsen. Vi har bygget ned skjemaet slik at
det inneholder de elementene som er nødvendig for
at kursledere skal få tilstrekkelig tilbakemeldinger og
for at Samlivssenteret skal følge opp kursledere og
kursaktiviteten rundt omkring i landet.

Fagseminar
Samlivssenteret arrangerte i desember 2007 et fag
seminar for samlivskursledere.Temaet for seminaret var
kjønn og samlivskurs. Hilde Danielsen (Rokkansenteret
i Bergen), Frode Thuen (Universitetet i Bergen/
Samlivssenteret, Modum Bad), Cecilie Thorsen (Senter
for livsmestring, Bergen) og Helene Aarseth (Senter for
kvinne og kjønnsforskning) sto for det faglige innholdet.

Rådgivning og PREP byggekloss
PREP byggekloss er et tilbud til enkeltpar. Det er et
fire timers grunnkurs med mulighet for påbygning.
Kurset passer par som ønsker ro og konsentrasjon, tett
veiledning fra kursleder og mulighet til å gå i dybden på
noen temaer. Mot slutten av året 2007 ble det vedtatt
å satse på å bygge opp en rådgivningsvirksomhet ved
Samlivssenteret. Denne satsingen vil vi se resultatene av
først i 2008.

Samlivssenteret
Hovedtall driftsregnskapet

(1000 kr)

Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner

1.372

Salgs- og leieinntekter

3.918

Sum driftsinntekter

5.290

Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Vedlikehold

Samboerprosjekt
I forskningsprosjektet ”Samboerskap – hvorfor det?” har
stipendiat Helle Myrvik i 2007 arbeidet med analyse av
sitt datamateriale, og skriving av avhandling. Målet er å
levere doktoravhandlingen høsten 2008.

Kjøp av tjenester

39
35
872

Øvrige driftskostnader

1.996

Sum driftskostnader

6.019

Driftsresultat
Netto finansposter
Årets resultat
Netto avsetninger

Skal-skal ikke
”Skal-skal ikke” er et verdi- og utviklingsnettverk

3.077

458
- 271
98
- 173
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Underskudd

-729
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Villa Sana ble etablert ved Modum Bad i

Rådgivning
101 leger har møtt til i alt 96 rådgivninger, fordelt på
77 enkeltsamtaler og 19 parsamtaler. Ledsagerne ved
parsamtalene fordelte seg på fem leger og 14 ikkeleger. av de som fikk rådgivning deltok 21 leger senere
på kurs. Avlysninger eller manglende frammøte synes
å forkomme noe oftere enn før, idet avtaler om fire
enkeltsamtaler og fire parsamtaler ikke ble benyttet.

1998 på basis av en samarbeidsavtale med
Den norske legeforening. Fra 2001 har
senteret også gitt tilbud til medlemmer av
Norsk Sykepleierforbund. Målsetningen er å
fremme medlemmenes helse og livskvalitet,
forebygge utbrenning og å styrke bevisstheten
om yrkesrollen. Hovedaktiviteten er kurs

Kurs for leger
55 leger og elleve ikke-leger deltok på i alt ni ukeskurs
i 2007. En samlet framstilling av antall deltakerne, kurs
og rådgivninger for leger siden oppstarten av Villa Sana
framgår av tabellen på side 29.

og rådgivning. For å imøtekomme ønsket
om lav terskel og høy tilgjengelighet, skjer
påmelding direkte fra det enkelte medlem til
Ressurssenteret og kostnadene dekkes i sin
helhet av den aktuelle fagforening. I tillegg
har flere grupper og enkeltpersoner besøkt

Kurs for sykepleiere
Villa Sana mottok 220 søknader i 2007, cirka 80 færre
enn foregående år. Alle de tolv planlagte kursene ble
gjennomført, med i alt 95 deltakere. Tilbakemeldingene
fra deltakerne er gode, og mange har uttrykt ønske om
oppfølgingskurs. Flere sykepleiere i alderen 25 til 35
år søker, to kursgrupper ble spesielt sammensatt for
disse. De helt unge forteller om stort ansvar, manglende
oppfølging og lite eller ingen veiledning. Vi ser
betydningen av å nå andre sykepleiere i samme situasjon
tidligst mulig.

Villa Sana for orientering, og personalet har
bidratt med informasjon om tilbudet overfor
samarbeidspartnere og framtidige brukere på
møter og kurs over hele landet.
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Begivenheter i året
Etter at både Legeforeningen og Sykepleierforbundet
hadde evaluert virksomheten ved flere anledninger,
forpliktet foreningene seg i 2007 til stabile, løpende
avtaler om finansiering av virksomheten.
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Forskning
Statistikk – Villa Sana
Helsepersonell har mer psykiske
År		
Kurs		
Rådgivning
Leger i alt,
plager og symptomer på utbrenthet
						
kurs + rådgivning
enn andre grupper, samtidig som
		
Antall		Deltakere #
Deltakere #
de i mindre grad oppsøker hjelp/
Leger Andre I alt
Leger Andre I alt
behandling. Det finnes få studier
1998/99
8
61
1
62
71
2
73
132
av effekten av forebyggende
2000*
9
63
8
71			
125
150
tiltak. Karin Rø påbegynte i 2003
2001*
8
54
11
65			
133
150
en treårig oppfølgingsstudie
2002
7
47
12
59
78
22 100
125
av leger og sykepleiere som
2003
6
41
10
51
94
23 117
135
har oppsøkt Villa Sana, med
2004
8
54
14
68
136
44 180
190
tittelen ”Kan utbrenthets
2005
7
47
8
55
102
34 136
149
2006
7
45
12
57
99
21 120
144
symptomer hos helsepersonell
2007
9
55
11
66
101
14
115
156
forebygges med rådgivende
I alt
69
467
87
554
681
160 1099
1331
intervensjon”. Undersøkelsen
omfatter ved utgangen av året
*) Estimerte tall. Ikke-leger ble ikke registrert spesifikt.
#) Samme lege kan være registrert både på kurs og rådgivning samme år.
227 leger og 172 sykepleiere.
Søknadsgrunner, alder, jobbstress,
mestringsstrategier, tilfredshet og
psykisk sykdomsbelastning er kartlagt. I løpet av året
ble den første artikkelen publisert (se nedenfor). Funn
fra studien ble også presentert på en internasjonal
konferanse i Madrid. Forskningen er gjort mulig ved
stipendmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening,
og gjennom samarbeid med Legeforeningens
forskningsinstitutt og Universitet i Oslo.

Bemanning
Ved Ressurssenteret Villa Sana er det i alt 4,5 stillinger
fordelt på to leger, to sykepleiere, ergoteraput, sekretær
og husmor. Etter flere år med mange sykmeldinger med
stort og delvis udekket vikarbehov, ble bemannings
situasjonen stabilisert ved ansettelsen av ny enhetsleder,
psykiater Olav Lund, i august. Sykefraværet viste en
fallende tendens: Fra første kvartal 15,1 til 0,2 prosent i
fjerde kvartal. Årsgjennomsnittet var 5,7 prosent. En av
legestillingene og sekretærstillingen ble økt fra 50 til 60
prosent, blant annet for å imøtekomme behovet for økt
vekt på kvalitetssikring, evaluering og forskning.

Personalet ved Villa Sana høsten 2007. Fra v.: Karin Rø, Sigrid
Holm Larsen, Randi-Ann Hoffart, leder Olav Lund, Halldis Haugen,
Anne Katrin Håskjold og Janette Kaggestad.

Villa Sana
Driftsinntekter:
Tilskudd og refusjoner
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønn og andre personalkostnader
Inventar og utstyr
Vedlikehold
Kjøp av tjenester
Øvrige driftskostnader
Ordinære avskrivninger
Sum driftskostnader

Tanker framover
I tråd med Strategiplan for Modum Bad 2008-2012
er det et mål at Villa Sana i løpet av de neste årene
kan fremstå med et bredere tilbud for å møte
andre yrkesgruppers behov for problemløsning og
ressursfrigjøring, knyttet til individuelle og relasjonelle
forhold på jobb og privat. Vi innledet forhandlinger
med Den norske Tannlegeforening om et begrenset
rådgivningstilbud med tanke på oppstart i 2008.

Driftsresultat
Netto finansposter
Årets resultat
Netto avsetninger
Overskudd
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(1000 kr)
4.190
65
4.255
2.6186
28
12
577
379
315
3.929
326
- 253
73
73
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Hovedtall driftsregnskapet

Olavskirken ligger ved den gamle St.Olafs

Olavskirkens åpne dører gjør at mange søker dit i løpet
av en dag og en uke. Noen oppsøker de tre ukentlige
gudstjenestene, mens andre benytter kirken som et
hvilested hvor det kan tennes et lys eller skrives en bønn
og legge i bønnekrukken. Sjelesorgtilbudet er godt
innarbeidet og er etterspurt og verdsatt. For mange
pasienter er det viktig å få snakke med prest/sjelesørger.
Der gis det rom for bearbeiding og refleksjon over livsog troshistorie, tro og tvil, lengsel og håp.

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
raust og inkluderende gudstjenestefellesskap
som fremmer åndelig modning og fornyelse.
I sjelesorgen gis det rom for bearbeiding og
refleksjon over egen religiøs historie, livser-

Livssynsgrupper som tilbys avdelingene med jevne
mellomrom, er også et møtepunkt hvor pasientene får
snakke om ulike eksistensielle og trosmessige spørsmål.

Strategiplanen slår fast at Modum Bad ønsker å gi rom
for å ta opp grunnleggende livsspørsmål, og gjennom
sjelesorg og kirke frigjøre tro som fremmer og ikke
hemmer menneskelig vekst. Den sier videre: ” En
særlig utfordring er det å gi åndelig hjelp til mennesker
som er krenket gjennom invaderende forkynnelse
og grenseoverskridende atferd. Fastfrossen sorg og
undertrykt skyld kan bearbeides og forvandles i møte
med Guds skapende og forløsende gjerninger. Tap av
mening og tilhørighet, utbrenthet og tomhet kan møtes
med sjelesorg som formidler tro og håp.”

Personalsituasjonen
Hovedprest John Kristian G. Rolfsnes sluttet ved
Modum Bad i april 07 for å starte opp som hovedprest
ved Haraldsplass diakonale sykehus. Søndag 22. april var
det avskjedsgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe på
Institutt for Sjelesorg hvor han ble behørig takket for sju
års innsats som prest og sjelesørger ved institusjonen.
Sykehusprest Inger Ma Bjønnes var sykemeldt hele
våren, men begynte igjen for fullt i august - 07.
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faring, lengsel og håp.
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Anne Dahl har fra januar til juni vært sjelesørgervikar i
80 prosent i klinikken, mens Tor Eika har vært engasjert
som sjelesørger i 20 prosent. For 2007/08 er Torfinn
Skarpaas ansatt som sykehusprestvikar.

Arrangementer i kirken
Den 29. oktober arrangerte Institutt for Sjelesorg
dagsseminar med Peter Halldorf. Hans tema var
” Menneskelighet og åndelighet.”

Ny organist og kulturmedarbeider
Det er en stor glede at vi har fått en ny kultur
medarbeider som også er organist i 30 prosent ved
gudstjenestene i Olavskirken. Helge Harila tiltrådte
mars-07. Som et ledd i at Øystein Naper trappet ned
sitt kulturansvarlige arbeid og at Modum Bad fortsatt
ønsker å satse på kunst og kultur, var det viktig å finne
en etterfølger som kan arbeide videre med å fremheve
og fremelske kunst, kultur og estetiske opplevelser. Av
kulturtiltak spesielt rettet mot pasientene kan nevnes:
Kunstkomité og artotekordningen, kulturcafé i Cafè
Manilla, konsertvirksomhet av ulike genrer i Festsalen og
i Olavskirken.

Utfordringer videre
Å forbedre og videreutvikle tverrfaglig og
forskningsmessig samarbeid i skjæringsfeltet
psykoterapi/sjelesorg og psykologi/teologi.

Malawi
Gjennom Kirkens Nødhjelp er Modum Bad engasjert
i prosjekter i Malawi. Blant de ansatte samles det inn
frivillige gaver til prosjektet ”Vann for livet”. Man
utveksler også personalkompetanse i regi av ECC
(Ecumenical Counselling Centre).

Jubileum
Jubileumsgudstjenesten på Modum Bad-dagen 26. august
samlet svært mange mennesker. Biskop Ole Christian
Kvarme holdt en nær og varm tale, og stedets prester
var liturger.

Pastoralklinisk utdanning
Pastoralklinisk utdanning (PKU) er en videreutdanning
i sjelesorg i Det teologiske Menighetsfakultets
videreutdanningsprogram i samarbeid med Institutt
for sjelesorg og Modum Bad - Klinikken. Utdanningen
er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon,
teoretisk studium og veiledning og er vektet til 20
studiepoeng per enhet.

Modum Bad har et engasjement i Malawi. Her er gjester fra det
afrikanske landet på Norgesbesøk.

Det har vært avholdt to PKU-enheter dette året. Ett på
våren med Gunnar Fagerli som veileder i trening og med
Gerald Mustard som veileder. Høstens enhet ble ledet av
godkjent PKU veileder Inger Ma Bjønnes.
Prest i utdannelsesstilling 2006/07 var Torfinn Skarpaas
og 07/08 er det Einar Salvesen.

Gudstjenester:
Deltakere ved gudstjenestene:
Nattverdgjester:
Samlet i kollekt:

Seminar
Den 7. september ble det sammen med Institutt for
Sjelesorg, og som del av jubileet, arrangert et fagseminar
med David Benner med tittelen ” Å ta vare på sjelen.”
Benner har bakgrunn som psykolog og han har vært
opptatt av forholdet mellom psykologi og spiritualitet.
100 fornøyde deltakere opplevde en psykolog som
integrerer åndelighet i terapi og nyttiggjør seg
psykologisk innsikt i sjelesorg og åndelig veiledning.

2006

2007

114
5638
3100
86963

128
5512
3098
70373

130 personer hadde sjelesorg av totalt 420 pasienter. Det tilsvarer cirka 30 prosent.
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Gisle Børge Styve Trio
Festsalen onsdag 10. januar kl. 19.30
Den russisk/norske pianisten Natalia Strelchenko
Festsalen – onsdag 31. januar kl. 19.30
Fliflet/Hamre - sære og populære
Festsalen mandag 12. februar kl. 19.30
Turnépremiére – Melodic Warriors
Terje Rypdal/Ketil Bjørnstad Duo
Festsalen onsdag 7. mars kl. 19.30
Camelias Blancas
Festsalen tirsdag 27. mars kl. 19.30
Christiania 12
Festsalen onsdag 18. april kl. 19.30
Fiolinisten Arve Tellefsen og pianisten Håvard Gimse
Festsalen onsdag 19. september kl. 19.30
Valkyrien Allstars
Festsalen – onsdag 3. oktober kl. 19.30
Barrio Tango Saxofon Kvartett
Festsalen onsdag 24. oktober kl. 19.30
Marian Petrescu Trio
Festsalen tirsdag 6. november kl. 19.30
Einar Steen-Nøkleberg
Festsalen tirsdag 4. desember kl. 19.30
Ytre Suløens Jassensemble og New Orleans-sangerinnen
Tricia Boutté
Festsalen mandag 17. desember kl. 19.30

30
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Disord. 2007; [Epub ahead of print].

Internasjonale tidsskrift publikasjoner
utgått fra Modum Bad:

Hoifodt TS. Olstad R. Sexton H. Developing
psychiatric competence during medical education and
internship: contributing factors. Advances in Health
Sciences Education. 2007;12(4):457-73

Gude T, Vaglum P, Anvik T, Bærheim A, Eide H,
Fasmer OB, Graugaard P, Grimstad H, Hjortdahl
P, Holen A, Nordøy T, Skirbekk H, Finset A.
Observed communication skills: how do they relate
to the consultation content? A nation-wide study of
graduate medical students seeing a standardized patient
for a first-time consultation in a general practice setting.
BMC Medical Education, 2007;7:43

Iversen KI, Høyer G, Sexton H. Coercion and
patient satisfaction on psychiatric acute wards.
International Journal of Law and Psychiatry,
2007;30:504-511
Røvik JO, Tyssen R, Gude T, Moum T, Ekeberg
Ø, Vaglum P. Exploring the interactions between
personality dimensions: A comparison of the typological
and the dimensional approach in stress research.
Personality and Individual Differences. 2007;42:1255-66

Hoffart A, Sexton H, Hedley LM, Martinsen EW.
Mechanisms of change in cognitive therapy for panic
disorder with agoraphobia. J Behav Ther Exp Psychiatry,
2007; [Epub ahead of print]
McCullough, L, Thornes, K. Self Compassion.
An Important Key to Emotional Well-Being, Ad Hoc
Bulletin of the International Experiential Dynamic
Therapy Association. 2007;14-21

Røvik JO, Tyssen R, Hem E, Gude T, Grønvold
NT, Ekeberg Ø, Vaglum P. Job stress in young
physicians with an emphasis on the work-home
interface: a nine-year, nationwide and longitudinal
study of its course and predictors. Industrial Health.
2007;45:661-670

Rø KE, Gude T, Aasland OG. Does a self-referral
counseling program reach doctors in need of help?
A comparison with the general Norwegian doctor
workforce. BMC Public Health 2007;7:36

Sørlie T, Busund R, Sexton J, Sexton H, Sørlie
D. Video information combined with individualized
information sessions: Effects upon emotional well-being
following coronary artery bypass surgery-A randomized
trial. Patient Educ Couns. 2007;65(2):180-8

Internasjonale tidsskrift publikasjoner
utgått fra samarbeidende institusjoner:

Tyssen R, Dolatowski FC, Røvik JO, Thorkildsen
RF, Ekeberg Ø, Hem E, Gude T, Grønvold NT,
Vaglum P. Personality types predict medical school
stress: a nationwide longitudinal study. Medical
Education, 2007;41:781-787
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Anvik T, Gude T, Grimstad H, Baerheim A,
Fasmer OB, Hjortdahl P, Holen A,Risberg T,
Vaglum, P. Assessing medical students’ attitudes
towards learning communication skills - which
components of attitudes do we measure? BMC Medical
Education 2007;7:4

Andre tidsskrift:

Bærheim A, Hjortdahl P, Holen A, Anvik T,
Fasmer OB, Grimstad H, Gude T, Risberg T,
Vaglum PJ. Curriculum factors influencing knowledge
of communication skills among medical students. BMC
Medical Education 2007;7:35

Austad A, Stålsett G. Klinisk religionspsykologi
og psykoterapi: Vitaprosjektet. Psyke & Logos nr. 2.
Årgang 28, 2007:805-821. Dansk Psykologisk Forlag.
Horn K, Martinsen EW. [Patient satisfaction after
hospitalisation in a psychiatric institution]. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2007 May 31;127(11):1506-9

Horn K, Martinsen EW. Residential cognitive
therapy versus residential interpersonal therapy for
social phobia: A randomized clinical trial. J Anxiety
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phobia (Discussant on ymposium). World Congress
of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona,
12.07.2007 - 14.07.2007

Bøker:
Hoffart A, Abrahamsen G, Bonsaksen T, Borge
FM, Ramstad R, Lipsitz JD, Markowitz JC.
A residential interpersonal treatment for social phobia.
New York: Nova Science Publishers. 2007.

Hoffart A. Cognitions and symptoms during residential
cognitive and interpersonal herapy for social phobia:
Week-to-week and phase-to-phase relationships.
Contribution to Symposium: Beliefs of patients and
therapists in social phobia: Are they true? World
Congress of Behavioural and Cognitive Therapies,
Barcelona, 12.07.2007 - 14.07.2007

Catharina Jacobsen og Ketil Bjørnstad. Historier
om Sårbarhet. Dinamo Forlag 2007.
Guro Hansen Helskog og Kristin Tafjord Lærum
Fortsatt Foreldre – Godt nok samarbeid etter
samlivsbrudd. Modum Bad - Samlivssenteret 2007.

Hoffart A. Implementing imagery rescripting and
reprocessing therapy in an inpatient treatment program
for Posttraumatic Stress Disorder: Preliminary data.
Contribution to Symposium: Integrating imagery
interventions in cognitive therapy of posttraumatic stress
disorder. Chair: Mervin Smucker. World Congress
of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona,
12.07.2007 - 14.07.2007

Bokkapitler:
Finset, A og Gude T. Pasienten din har følelser og
samhandler med andre mennesker.
I Finset A, Vaglum P (red.). Sykdom, helse og
atferd: lærebok i medisinske atferdsfag. Oslo: Cappelen
Akademisk, 2007.

Holen A, Anvik T, Bærheim A, Fasmer OB,
Grimstad H, Gude T, Hjortdahl P, Nordøy T,
Vaglum P. Communication skills and job stress during
medical internship. Vitenskapelig foredrag, AMEE,
Trondheim, 28.08.2007

Gude T. Er det en sammenheng mellom forstyrret
affektregulering og kroppslige plager? I : Hem E,
Vaglum P, Fyrand L, Nerdrum P (red.). Pasienten
og sykdommen – om psykiske faktorer ved somatisk
sykdom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007:235-41

McCullough L. Invited Address. Affect and
Desensitization in Psychotherapy. Annual Conference of
the European Division of the International Experiential
Dynamic Therapy Association, DeVeersprong, Holland,
April 2007.

Bokanmeldelser:

Gude T. Kan lav selvfølelse bekjempes? Tidsskr Nor
Lægeforen 2007;127:1543-1543

McCullough L. Invited Address. Activation, Inhibitory
and Desensitization: New research on affective change
mechanisms. Annual Conference of the International
Experiential Dynamic Therapy Association, Aarhus,
Denmark, August 2007.

Abstracts og posters fra internasjonale
kongresser:

Rø KE, Gude T, Aasland OG. Results of one-year
follow-up after participation in a burn- out prevention
program for medical doctors at Villa Sana, Norway.
European psychiatry, 2007;22.

Gude T. Bruk av tolk - det er vel greit? Tidsskr Nor
Lægeforen 2007;127:637-638

Gude T, Vaglum P, Bærheim A, Hjortdahl P,
Anvik T, Fasmer OB, Grimstad H, Holen A,
Nordøy T, Eide H. Does the internship period
improve clinical communication skills. [Vitenskapelig
foredrag]. American Academy of Communication
in Healthcare; Charleston SC, USA, 9.10.2007 12.10.2007

Tilden T. The Role of Early Maladaptive Schemas
in Dyadic Adjustment After Couple’s Therapy.V.
World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies,
Barcelona. Juli 2007.

Grotmol KS, Tyssen R, Ekeberg Ø, Gude T,
Hem E, Sterud T, Vaglum P. Expectancy of alcohol
to reduce tension and hazardous drinking among
young Norwegian doctors: a ten-year longitudinal and
nationwide study [Vitenskapelig foredrag]. International
Doctors’ Health Conference; 24.10.2007 - 27.10.2007

Tyssen R, Dolatowski FC, Røvik JO, Thorkildsen
RF, Ekeberg Ø, Hem E, Gude T, Grønvold NT,
Vaglum P. Personality traits and types predict medical
school stress: a six-year longitudinal and nationwide
study [Vitenskapelig foredrag]. AMEE 2007 2007.
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