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Det finnes et sted...

Jeg på fuktig skogbunn,
men jeg kjenner ikke duften av natur,
bare en vond smak av angst,
som river opplevelsen i sund.
Min vandring i denne ørken har vært så uendelig lang,
ja – femti år i tid.
Jeg undres virkelig om mitt hjerte noen gang
får oppleve ekte glede
og livets sang?
Jeg roper til Gud – om og om igjen;
når blir det min tur,
når kan jeg bli fri fra mitt bur?
Jeg er så forferdelig sliten.
Det kjennes noen gang som om jeg ikke klarer å gå den siste biten.
Et løvblad faller ned på min sti.
Jeg plukker det opp med en følelse av oppgitthet og apati.
Men i det jeg reiser meg, kan jeg så vidt se Modum Bad i utkanten av en furulund.
Jeg holder løvbladet opp mot lyset, skimter en farge, og det tennes et håp om at
vi alle kan få det bedre – om en stund.

Olav Finstad

pasient i gruppe Blå 21.10.04-19.01.05

KLINIKKEN - POLIKLINIKKEN - FORSKNINGSINSTITUTTET - SAMLIVSSENTERET - VILLA SANA - INSTITUTT FOR SJELESORG

Hvorfor ser jeg ikke farger, - er jeg i ferd med å bli blind?
Jeg passerer et bjørketre i høstdrakt,
men jeg ser ingen skjønnhet gjennom det mørke slør som omgir mitt sinn.
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Nye www.modum-bad.no
Opplevelsesdagen - med helseministeren i hengende snøre
Doktorgrad gir optimisme
Institutt for Sjelesorg - samtalens sted

hoved

TEMA: jubileumsseminar

Kropp og selvfølelse
Et av hovedproblemene for personer med spiseforstyrrelser er lav selvfølelse.
Denne lave selvfølelsen ser ut til i sterk grad å overføres til kroppsopplevelsen.
Konsekvensene kan bli en hverdag som nærmest kontinuerlig fylles med tanker
og følelser knyttet til kroppen og hvordan man skal regulere matinntaket.
Spiseavdelingen på Modum Bad er nå landets største avdeling for behandling av
spiseforstyrrelser. Doktorgradsarbeidet om forløpet av pasienter som har vært
innlagt der har gitt viktige bidrag for det videre arbeidet i avdelingen:
– Det er håp! Pasientene i undersøkelsen hadde hatt sine problemer i 10-20 år.
Etter to år var 70 prosent bedre og en fjerdedel var blitt helt friske.
– Det meste av bedringen skjedde i løpet av sykehusinnleggelsen sammenlignet
med venteliste- og oppfølgingsperioden på to år. Behandlingen ved Modum Bad
har i betydelig grad påvirket sykdomsforløpet.
– Langvarige spiseforstyrrelser er svært alvorlige lidelser og pasientene hadde
behov for langvarig behandling også etter sykehusinnleggelsen på Modum Bad.
Behandlingen på Modum Bad må sees på som et ledd i en behandlingskjede.
Hva er de videre utfordringene for spiseavdelingen? Lange ventelister på over
ett år er ikke tilfredsstillende verken ut fra et faglig eller et medmenneskelig
perspektiv. Overgangen fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling på
hjemstedet blir for stor for flere av pasientene. Innimellom er det ikke noe
fungerende hjelpeapparat på hjemstedet.
Avdelingen har ikke noe egnet behandlingstilbud til pasienter med alvorlig overvekt og spiseforstyrrelser. Avdelingen har åpnet opp for mer gradvis utskriving
med flere hjemmepermisjoner på slutten av sykehusoppholdet og mulighet for
kortere reinnleggelser der de vurderes som viktig for den videre behandlingen.
Avdelingen har også startet med et forsøksprosjekt der pasientene innlegges
seks ganger á én uke, fordelt over en halv-års periode. Dette kan bidra til at
fungering hjemme blir en aktiv del av behandlingen og at pasientenes fravær fra
evt. mindreårige barn bli betydelig redusert. Totalt sett vil det bety en kortere
innleggelsestid i avdelingen, slik at flere pasienter kan behandles.
Internasjonalt er det er en klar trend å behandle alvorlige spiseforstyrrelser
poliklinisk istedenfor ved innleggelse i sykehus. Skal Modum Bad på sikt være et
av landets ledende behandlings- og kompetansesenter for behandling av spiseforstyrrelser må det arbeides videre for å få opprettet en spesialist-poliklinikk
for spiseforstyrrelser. Vi kunne da tilby et strukturert poliklinisk behandlingstilbud til personer på Østlandsområdet i rimelig nærhet til Modum Bad. Ved en
slik poliklinikk kunne man også tilby behandling for
personer med alvorlig overvekt og spiseforstyrrelser,
en pasientgruppe vi i dag ikke har noe behandlings
tilbud for.
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Modum Bad har fått nye
Internettsider. Nytt design
og utvidet innhold skal
sørge for at du enklere skal
finne den informasjonen du
ønsker og trenger.
Alle Modum Bads enheter er samlet
under samme nettadresse. Ved
å klikke på den enkelte enhet i
venstremenyen, kan du enkelt ta
seg fram til det virksomhetsområdet

du ønsker. På forsiden vil du også
kunne lese om aktuelle saker fra
Modum Bad. Det finnes dessuten en
kalender som kontinuerlig oppdateres
med kommende arrangementer på
Modum Bad. Og finner du ikke umiddelbart det du leter på siden, finnes
det gode søkemuligheter.
Tilbudet vil kontinuerlig utvides med
nye artikler og ny funksjonalitet. Snart
vil det blant annet være mulig å søke

etter vitenskapelige artikler og andre
publikasjoner og foredrag som er
produsert ved Modum Bad.
Hvis du har tilgang til Internett håper
vi du vil ”ta en tur innom” sidene våre.
Gi oss gjerne tilbakemelding på hva
du synes. Bare gjennom konstruktive
tilbakemeldinger fra brukerne er det
mulig å utvikle gode og informative
hjemmesider.
lll Eivinn Ueland, web-redaktør

POLIKLINIKKEN
Tlf: 32 74 98 70
Fax: 32 74 97 97
poliklinikk@modum-bad.no
FORSKNINGSINSTITUTTET
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 98 68
forskning@modum-bad.no
SAMLIVSSENTERET
Tlf: 32 74 94 00
Fax: 32 74 94 01
info@samlivssenteret.no
www.samlivssenteret.no
VILLA SANA
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 98 88
villasana@modum-bad.no

www.modum-bad.no
INSTITUTT FOR SJELESORG
Tlf: 32 78 81 55
Fax: 32 74 98 43
sjelesorg@modum-bad.no
Forsidefoto:
Rune Guneriussen

Tron Svagård
konst. klinikksjef

Badeliv 3/2005

3

Arbeidsmiljøet ved Modum Bad

Litt over gjennomsnittet
Sammenlignet med arbeidsmiljøet ved andre arbeidsplasser i Norge og resten av
Norden, skiller ikke Modum
Bad seg vesentlig ut. Vi
skårer litt høyere enn gjennomsnittet på noen områder, men ikke uventet har
også Modum Bad utfordringer som det bør taes tak i.

Anna og Petter på trammen utenforVilla Hygea, deres hjem i 12 uker under oppholdet på Modum Bad.

Modum Bad dagen 2005
Mens sola varmet kroppen,
sørget Elias og datteren Veronica Akselsen for å varme
sjela på publikumet i parken
på årets Modum Bad dag.
Det finnes ikke mange artister i Norge med samme oppriktighet og ærlighet i sitt
budskap som Elias Akselsen.
Og det finnes definitivt ingen med tilnærmet samme
intensitet i stemmen.

Akselsen er
i dag en av
Norges mest
respekterte
artister, men
han har måttet foreta en
lenger reise
mot anerkjennelsen enn de
fleste. Søndag
14. august fikk
Modum BadPsykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair.
publikumet
et lite innblikk
mat og underholdning som sto i fokus
i taterens tøffe fortid. Blant annet
under folkefesten i parken. Geithus
fortalte han om livet på skyggesiden
musikkorps stiller opp år etter år, og
da han levde i Stockholm.
kom også i år og skapte god stemning
– Jeg vet hva helvete er, fortalte
blant de ca. 300 fremmøtte.
artisten, og fremførte sangen om
bestekameraten Tommy, som døde av
Et drypp fra et av virksomhets
overdose, 21 år gammel.
områdene på Modum Bad ble det
også i form av et populærforedrag fra
Som vanlig begynte Modum Bad
dagen med en fullsatt festgudstjeneste terapeutene Arnhild Steinsland og Per
Bjørnar Halås ved Familieavdelingen.
i Olavskirken. Generalsekretær i Blå
For en fullsatt festssal snakket de om
Kors, Geir Gundersen, talte, mens
Familien – i gode og vonde dager.
Elias Akselsen bidro med tre av sine
sanger.
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland

Psykologspesialist Leif Edward Ottesen
Kennair.
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Foruten konserten med Elias og datteren Veronica Akselsen, var det god

de utfordringene man kan lese ut av
resultatene. En av utfordringene er
mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Blant de 184 som svarte på
undersøkelsen, var det 24 personer
som sa at de hadde lagt merke til
mobbing i løpet av det siste halve året,
mens åtte personer bekrefter at de
selv har blitt mobbet eller trakassert.
– Og det er åtte for mye, sier Bjønnes.

ofte ”av og til”, betyr. Det vil si at de
aller fleste svarene som er gitt i undersøkelsen, kan tolkes i mer enn én
retning. Og det er også derfor personalsjefen påpeker at den ikke forteller
entydig at ”slik er det på Modum Bad”
men at den er et godt utgangspunkt
for å drøfte aktuelle problemstillinger
og derigjennom skape et enda bedre
arbeidsmiljø for alle ansatte.

Tendenser
Bjønnes har selv gjort
Arbeidsmiljøundersøet forsøk på å oppkelsen som ble gjensummere resultatene,
nomført av Statens
og har kommet fram
arbeidsmiljøinstitutt
til følgende tenden(STAMI) i samarbeid
ser, slik hun leser
med Modum Bad i vådem:
res, gir få klare svar,
– Det kan for meg
men setter mange
sees ut som om at vi
miljørelaterte spørser nokså ofte fornøyde
mål på dagsorden.
med egen innsats,
Noe som i følge perhar meget ofte, eller
sonalsjef Terje Hærås
alltid, opplevelse av
også er poenget:
positive utfordringer
– Arbeidsmiljøuni jobben, og er nokså
dersøkelsen stiller
ofte fornøyde med
ingen eksakt diagnose,
egen mestring. Hvis
men den er et nyttig
vi opplever å ha behov
utgangspunkt for å få
av hjelp og støtte i
Leder for pasientrådetVigdis Petterøe Driveklepp synes kommunikasjonen med
i gang viktige samtaarbeidet, får vi det
klinikkledelsen er bra. Her er hun i samtale med kvalitetskoordinator Håkon Skagen.
ler og prosesser i de
meget ofte fra nærulike avdelingene og
meste overordnede og
enhetene på huset. Undersøkelsen er
Er du overrasket?
nokså ofte fra kollegaer. Vi får av og
fullstendig anonymisert, slik at man
– Ja, jeg må si jeg fikk en støkk, for
til tilbakemeldinger om kvaliteten på
umulig kan personidentifisere noen
det hadde jeg ikke trodd. Men når
det arbeidet vi gjør. Av og til oppav svarene. Man har imidlertid delt
det først er sånn, så er det godt at de
fordrer nærmeste sjef oss til å si ifra
svarene avdelings- og enhetsvis, slik
det gjelder nå har sagt ifra, slik at det
om vi har en annen mening og delta i
at man i størst mulig grad kan ta tak i
kan taes tak i, der dette er en aktuell
viktige avgjørelser, og vi opplever at
de utfordringene som gjelder på den
problemstilling.
vi av og til blir tatt vare på, og at de
enkelte avdeling og enhet.
menneskelige ressursene vi represenFor mye å gjøre?
terer, blir verdsatt. Vi er delvis enig i
Mobbing og trakassering
Et annet tema som vil være aktuelt
at organisasjonen inspirer oss til å yte
Av Modum Bads 232 fast ansatte,
å jobbe videre med på avdelings- og
vårt beste, og delvis enig i at vi kan si
valgte 79 prosent å svare på spørsmåenhetsnivå er ”jobbkrav”. Undersøkeltil våre venner at Modum Bad er et
lene i undersøkelsen.. Det synes både
sen viser at mange til tider opplever
godt sted å arbeide.
Hærås og Inger Ma Bjønnes, personalet betydelig arbeidspress. Hvis man
representant i Arbeidsmiljøutvalget,
tar med de som krysset av for ”av
Så får vi se om to år, når en ny arer en bra svarprosent.
og til”, ”nokså ofte” og ”meget ofte
beidsmiljøundersøkelse skal gjennom– Jeg synes det sier noe om hvilken
eller alltid”, opplever så mange som
føres, om ledere og andre ansatte har
tillitt de ansatte har til undersøkelsen,
77 prosent av de ansatte at de har for
tatt utfordringene på alvor.
sier Bjønnes som har klare forventninmye å gjøre. Når man leser resultateger om at det nå jobbes videre med
ne er det imidlertid umulig å vite hvor lll Tekst og foto: Eivinn Ueland
Badeliv 3/2005
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Nær Gordon-opplevelse
på Modum Bad
Psykologspesialist Leif Edward Ottesen
Kennair.

Det er 100 år siden han ble
født og 22 år siden Modum
Bads grunnlegger Gordon
Johnsen døde. I Festsalen
sist onsdag kunne man likevel fornemme hans tilstedeværelse da datteren, Helen Johnsen Christie holdt
Minneforelesningen farens
navn.
I tillegg til yngstedatteren var alle
Gordon Johnsens gjenlevende barn til
stede på første rad, ikke mindre enn

seks til sammen (opprinnelig var de
sju). Minneforelesningens tema var
“Livskraft”, et ord som også passet
godt til foreleserens egen far. Med
førstehånds kunnskap og bilder fra
familiens eget fotoalbum, fortalte hun
om farens energi og engasjement, om
målrettethet og utholdenhet, om hans
nysgjerrighet, kreativitet og åpenhet.
Og ikke minst hans høye risikovillighet. Det var ikke uten grunn at biskop
Eivind Bergrav på åpningsdagen av
Modum Bads Nervesanatorium i 1957
ga følgende replikk til Gordon Johnsen; “Du er gal”.

Livskraftig til det siste
At Gordon Johnsen holdt på sin livskraft helt til det siste var det ingen tvil
om, til tross for at helsetilstanden var
betydelig svekket den siste tiden han
levde. I foredraget fortalte datteren om
sitt siste møte med faren:
– Siste gang jeg så ham på Flekkefjord
sykehus to dager før han døde, var han
blek i ansiktet etter et nytt infarkt på
morgenkvisten. I løpet av dagen rakk
han likevel å diskutere svært personlig
med meg om vårt forhold, han rakk å
diskutere faglige spørsmål som opptok
ham, og da han på slutten av dagen

Samtlige av Gordon og Inga Johnsens gjenlevende barn var til stede under Minneforelesningen: Fra venstre og fra eldst til yngst: Einar
Johnsen, Solveig Dahl, Nils Johnsen, Astri Johnsen, Irene Engelstad, Helen Johnsen Christie. Søsteren Liv Jerpseth døde i 1993.
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ikledde seg dress, tok meg under armen
og entusiastisk ville vise meg de nye
utbyggingsplanene på Flekkefjord sykehus, ristet vi på hodet både sykepleierne og jeg; hvor kom denne livslysten,
energien og engasjementet fra?
Og hun fortsetter å fortelle den spennende historien om starten, sett fra et
familiemedlem i hans eget hjem:
– Kanskje var det ikke bare disse
energiske, ekspressive og fargerike
egenskapene som har preget vårt bilde
av far. Hans stedighet i forhold til å
fastholde sin visjon, eller sitt kall om
du vil, å bygge et nervesanatorium,
preget vår hverdag i mange år, og var
og er et like sterkt bilde. En søndag
per måned med Nervesanatoriets
venner hjemme i stuen, ukentlige
bønnemøter for saken, årlige basarer,
årlige foredragsturneer,; i over ti år
fra visjon til virkelighet, dag ut og dag
inn.
Datteren er likevel ikke i tvil om hva
som har gjort aller sterkest inntrykk
når det gjaldt faren:
– Mest inntrykk gjorde hans trofasthet og utholdenhet overfor lidelsen
– overfor den enkelte pasient. Hans
utrolige sans for de som falt utenfor. Jeg tror at for far var verdien av
innsatsen ikke målt i resultatet, men i
selve virksomheten. Gjerningen; det
å være den svakes bror, det å sitte ved
sykesengen, det å møte ukentlig den
engstelige, var selve meningen. Ikke
resultatet.

Pasientenes livskraft
For Helen Christie var det viktig
å understreke at faren både var et
eksempel på livskraft som menneske,
og at han også i sin legegjerning la stor
vekt på pasientenes egen livskraft. Et
av hans store forbilder, den sveitsiske
psykoterapeuten Alphonse Maeder
hadde en teori som like gjerne kunne
vært Gordon Johnsens egen:
”Det er i alt liv en veldig helbredelsestendens: sår gror, livsfunksjoner
forsøker å rette seg opp igjen. Således
bærer alt liv i seg en slik oppbyggende
livskraft. For psykoterapeuten gjelder
det å ringe sjelsfunksjonene inn i samarbeide med denne livskraft, og aldri
arbeide i strid med den.”
Selv skrev Gordon Johnsen i en av
sine søndagshilsner, som han skrev til
pasientene på Nervesanatoriet hver
uke: ”Alt liv kjemper for sin eksistens
og i alt liv står kampen mellom krefter
som fremmer livets vekst og krefter
som river ned. Denne selhelbredelsestendens finnes i alt liv. Legens
oppgave er å være tro mot denne
livstendens. Svikter han disse krefter,
er han ikke lenger lege, han har ingen
mulighet til å gi pasienten helbredelse.
Andre halvdel av Helen Christies strålende foredrag handlet om livskraft
sett i lys av sitt eget spesialområde
innen psykiatrien; resiliens. Ordet

kommer fra engelske «resilience»,
og betyr god psykososial fungering
hos personer til tross for opplevelse
av risiko. Et spennende tema som vil
bli viet større plass i en egen artikkel
senere. Til slutt trakk Helen Christie
fram dagens Modum bad som eksempel på Livskraft. Hun nevnte kunsten,
skjønnheten, rammene, kunnskap,
verdiene, fellesskapet og relasjonenes
betydning, og avsluttet med et dikt av
Edin Holme:
Jeg søkte min sjel men famlet i
blinde,
Jeg søkte min Gud, men uten å
finne.
Jeg søkte min neste
Og fulgte hans spor.
Da fant jeg min sjel og min Gud og
min bror.
Livskraft i praksis
Etter minneforelesningen kunne
publikum glede seg over livskraft i
praksis. Da fremførte noen av Modum
Bads egne musikalske krefter en
musikalsk kabarét; en varieté av alt fra
klassiske stykker med bratsj og fiolin,
via toraderpolka til drivende gospel og
firstemt a-kapella, alt til stor begeistring for en fullsatt Festsal.
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland

Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair.
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Jubileumsseminarets første dag, del 1
Foredragsholdere: professor Asle Hoffart – ”Fra Badeveien til Oxford. Har angstbehandlingen mer å gi?”
spesialrådgiver Lisbet Borge – Helhetlig behandling
Innleder:

Livets ansikt er aldri det samme
selv om vi ser på det i all evighet.
Kolbein Falkeid

Modumseminaret 2005

– Det merkes at vi lever
Dette lille knippe av tankevekkende
statistikker, servert av Holte viser
hvor omfattende, og ikke minst vanlig
psykiske lidelser er i vårt moderne
samfunn. Det er med andre ord på
høy tid å alminneliggjøre psykiske
problemer – Dette er en del av livet,
som Holte uttrykte det.

Det årlige Modumseminaret
har tradisjonelt fokusert på
ett område innenfor psykiatrien. I år ble det holdt et
todagers seminar på tvers
av alle fagdisipliner og fagområder. Seminaret fokuserte på en helhetstilnærming til mennesket, helt i
Modum Bads grunnlegger,
Gordon Johnsens ånd.
Dessuten kalte man årets
seminaret et jubileumsseminar; både fordi det
er 100 år siden Gordon
Johnsen ble født, og
fordi Forskningsinstituttet ved Modum
Bad i år kan feire 20
gode år.
Som vanlig tjuvstartet seminaret dagen før med
Gordon Johnsens minneforelesning,
denne gangen med Gordons egen
yngstedatter Helen Christie Johnsen.
Deretter ble jubileumsseminaret åpnet
av Forskningsinstituttets styreleder,
8
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Psykologspesialist Leif Edward Ottesen
Kennair.
professor Arne Holte, som snakket
om utfordringer for forebygging og
behandling innen psykiatrien de neste
15 årene. Og skal vi tro Holte er ikke
utfordringene små. Psykiske lidelser
er et sterkt voksende problem, og
allerede i dag opplever halvparten av
Norges befolkning å få en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser
koster oss 100 milliarder kroner, dvs
like mye som fire forsvarsbudsjetter.
En tredjedel av alle sykmeldinger her
i landet skyldes psykiske lidelser. Det
skjer dobbelt så mange selvmord i
Norge som antall dødsfall i trafikken.

Med styrelederens foredrag som
innledning og bakteppe til seminaret,
kunne ca 70 eksterne og 130 interne
deltagere se fram til et tett og interessant program i Festsalen, ja til og med
en sesjon ute i skogen ved Det sorte
hav!
Foruten Modum Bads egen lille
redaksjon, har fire interne seminardeltagere fått utfordringen å skrive om
seminaret, slik de opplevde det. Det
betyr at de neste sidene ikke skal leses
som et referat, men som et ekstrakt
av det forfatterne selv satte igjen med
av refleksjoner og undring fra det de
hadde hørt og sett under seminaret.
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland

Egil Martinsen

Trenger vi behandling i tid og rom?
Om institusjonenes plass i psykiatrien
”Undring” ble et gjennomgående tema begge dager
i jubileumsseminaret. Å
hente frem den undrende
refleksjonsprosessen i seg,
innebærer å sette seg i en
”tilstand” som fremmer
kreativitet og som dermed
gir mulighet til å utløse
nytenkning for å finne nye
innfallsvinkler til kjente
problemstillinger.
I terapiforskning vil det å slippe seg
inn i slike undringsprosesser fremme
utvikling av kunnskaper som kan stimulere til bedre forståelse av hvordan
endring skjer hos personer med psykiske lidelser. I neste omgang kan dette
gi et bredere tilfang av terapiintervensjoner med sikte på endre forløpet av
faktorer som bremser vekstpotensialet
hos psykisk lidende.
Asle Hoffarts innlegg på seminaret
omhandlet det gjensidige forholdet mellom klinisk praksis, teori og
forskning. Han gav flere eksempler på
hvordan mer eller mindre tilfeldige
og uventede hendelser i den kliniske
hverdagen på Modum Bad har stimulert til fornyet undring og dermed
bidradd til å utløse forskningsaktivitet.
Han viste dermed til hvilken betydning
lokale og nære hendelser kan ha som
grunnlag for å utvikle bedre forståelse
av de intrikate prosessene som vedlikeholder psykiske lidelser.
Intuitivt men komplisert
Asle har lenge formidlet tro på verdien
av kognitive behandlingsprinsipper. Selv om disse ofte er intuitivt

lett å forstå og dermed takknemlig
å formidle i pasientbehandlingen, er
forståelsen av hvordan de kognitive
endringsprosessene skjer ytterst komplisert, og fortsatt er mye uavklaret
eller uforklart. Jeg registrerte at Asle
gjennom sitt bidrag skapte ny undring
hos mange tilstedeværende. Det har vi
nå gjennom dette jubileumsseminaret
sett kan være svært fruktbart.
Småtassene
Det var særlig temaet som omhandlet
”småtassene” i analysen av longitudinelle (langsgående) data i prosess
forskning, som evnet å utløse undring.
Å forsøke å forstå det som i første
omgang virker for komplisert til å
kunne forstås, krever ofte anvendelse
av intuitiv problemløsning, er min erfaring. Det virker intuitivt logisk riktig
at hvis det eksisterer en sammenheng
mellom hendelser (for eksempel en terapeutisk intervensjon som skaper økt
innsikt – og symptombelastning som
måles etter denne intervensjonen), vil
registrering av mange slike hendelser
over tid gi en mer nøyaktig beskrivelse

enn hvis registreringen består bare
av noen få hendelser. Dette er min
intuitive forståelse av fordelen ved å
benytte longitudinelle data fremfor
data som bare måles en eller to ganger
når en prosess skal undersøkes.
Gull eller gråstein?
Ofte vil det også være til hjelp å
forsøke å forstå det som er ukjent
igjennom noe som er mer kjent. Det
er et kjent ordtak som lyder slik: ”det
er ikke gull alt som glimrer”. Hvis vi
et øyeblikk betrakter prosessforskning
som gullgraving, så virker det intuitivt
logisk riktig at redskaper som gjør det
mulig å skille gullkorn fra alminnelig
gråstein (som også av og til kan glitre),
vil gi en stor gevinst, bokstavelig talt.
Hvis vi betrakter ”småtassene” til Asle
som markører som kan skille gull fra
gråstein i de ørsmå bestanddelene som
blir igjen når all steinen er knust, blir
de ”gull verdt” i denne sammenheng.
”Småtassene” markerer det uventede
(gullet) fra alt det en venter å finne
(gråstein). Slik sett blir noe som er
smått og unnselig, nesten usynlig, til
noe helt vesentlig ved at de med sin
tilstedeværelse markerer verdien av
noe annet.
Ellers så slår det meg at det språklig
sett er liten avstand mellom begrepene
”undring” og ”beundring”. Jeg finner
det i alle fall beundringsverdig at noen
av de som har størst innsikt i hvordan
spesifikke psykiske lidelser kan forstås
og behandles, er de som fortsetter å
undre seg mest. Det kan jo for øvrig
betraktes som et under i seg selv.

Professor Hilarion G. Petzold – drivkraften
bak utviklingen innen integrativ terapi.

lll Finn Magnus Borge
Seminardeltager og psykolog
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Jubileumsseminarets første dag, del 2

Helhetlig behandling
Det forskes mye på teori
og metode innen psykoterapien. Samtidig viser flere
undersøkelser at valg av
behandlingsmodell gir et
begrenset utslag for resultatet av behandlingen.
– Man må se på helheten
ved et behandlingsopphold,
mener spesialrådgiver Lisbet Borge, som har dybdeintervjuet 15 pasienter ved
Modum Bad.
Hun har kommet fram til tre stikkord
som oppsummerer det pasientene
legger vekt på ved et behandlingsopphold: Faglighet, hjertelag og skjønnhet.
En av pasientene ordlegger seg på
denne måten:
”Det er noe som ligger i veggene her. Det
er vanskelig å beskrive, men det er en helhet av flere ting. De som jobber her, det
delikate med området, uteareal, hus og
utforminger. Mange elementer som gir en
opplevelse av helhet, og som gir en følelse
av å bli akseptert”.
En annen pasient sier noe om betydningen av stedets og personalets
hjertelag:
”At man kunne få behandling på et sånt
sted, var bare helt utrolig. Alle hilste i
gangene og det ble opplevd så normalt. Det
var ikke sånn at; ”Vi jobber her og dette
er de stakkars pasientene”. Men det var
en sånn god og varm medmenneskelighet,
og på en måte veldig likestilt. Det gjorde
meg veldig mottakelig for å ta i mot hjelp
og behandling, fordi jeg ble sett på som et
likeverdig menneske”.
Godt å være hjemmefra
Flere av pasientene er også opptatt
av hvor viktig det er for dem å være
10
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hjemmefra en stund, slik at de kan fokusere fullt og helt på seg selv og sine
psykiske plager. En pasient beskriver
det slik:
”Å være fysisk borte hjemmefra betyr
mye, og ikke minst kontinuiteten i selve
behandlingstilbudet(…)Å være i ro på et
sted, at du slipper å gå ut herfra og hjem
til deg sjøl. Jeg opplever i hvert fall at jeg
har en annerledes ro med tingene utenom
selve terapiopplegget på dagen, utenom
programmet. Det er så mye lettere å gå
hjem fra en poliklinisk time og tenke; Ja-ja
det var den timen. Ja jeg vet at mange
ganger når jeg går fra gruppa her eller fra
terapeuten min, kan jeg gå meg en liten

Professor Hilarion G. Petzold – drivkraften
bak utviklingen innen integrativ terapi.
runde å tenke over hva som er blitt sagt og
notere litt ned(...) Det er veldig viktig den
roen du får, når du har et sykehusopphold
på en plass som dette”.
Medpasienters betydning
Kontakten med andre pasienter betyr
også mye for pasientene:
” Medpasienters historier og følelser setter
i gang mine egne følelser. De har viktige
kunnskaper som skaper åpenhet hos meg
selv. Jeg får lyst til å dele med andre”.
At det er andre faktorer enn bare

samtalene med terapeuten som betyr
noe for pasientene, illustreres tydelig
av denne pasientens kommentar:
”Terapeuten sa til meg at nå er det bare
fire timer igjen, mens jeg tenkte at jeg
hadde jo fire uker igjen av oppholdet.
Jeg kunne jo snakke med medpasienter og
andre personale i gruppa mellom timene
hos terapeuten”
Samtidig er det liten tvil om at det
daglige behandlingsopplegget også
spiller en betydelig rolle:
”Jeg tenker på terapeutene og sykepleierne
som var på dagtid. Den opplevelsen de ga
meg om å ha verdi. Den måten de jobbet
på. Jobben besto av å mure meg opp gradvis. Det var en pose med løse biter. Etter
hvert klarte de å legge brikkene på plass,
både i forhold til gruppe, være sammen
med enkeltpersoner og fritidsaktiviteter(..).
Jeg brukte alt hele tiden. Alle bitene som
skjer settes sammen til en helhet.
Men ingenting kommer gratis:
”Man må ville bli bedre, i hvert fall prøve
på det. Det er ikke så greit, det er ikke noe
hvilehjem her, for å si det sånn. Vi står på
fra morra til kveld.”
Behov for mer forskning
Intervjuene i Lisbet Borges undersøkelse gir mange interessante svar,
og bekrefter definitivt at det er mye
annet enn bare valg av metode i
samtaleterapien som har betydning
for effekten av oppholdet ved Modum
Bad. Borge håper hennes funn kan
åpne veien for mer forskning på dette
temaet.
– Det trengs ytterligere forskning om
hvordan behandlingsmiljøet og kulturen virker inn på pasientenes bedring,
og hvordan de ulike profesjonene kan
samvirke i dette, sier Borge.
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland

Foredragsholdere: Prest og statsstipendiat Per Arne Dahl – Åndelighet som mermenneskelighet
lege Øystein Bakkevig – ”Når sjelen tas på alvor – fra depresjon til livsutfoldelse”
Innleder:

Gunnar Fagerli

Sjelens hunger og terapeutens utfordring
– Sjelesorgen gav meg verdi
og livslyst.
I en engasjerende samtale
med instituttprest Gunnar
Fagerli berettet Ingrid og
Hege om sine pasienterfaringer.
På hver sin måte gav de substans,
kjøtt og blod til de to foredragene.
”Hva ble borte når Gud ble forvist fra
terapirommet?” spurte Gunnar Fagerli
retorisk i sin innledning. Og Per Arne
Dahl fulgte opp: ”Når Berlinmuren
kunne falle er det på tide å senke
muren mellom terapi og sjelesorg og
tenke mer helhetlig. Det er tid for
integrativ terapi, integrativ teologi og
et gjensidig forløsende samspill!” De
to kvinnenes fortellinger underbygget Dahls utfordring og viste hvor
betydningsfullt et slikt samspill kan
være. ”Noe vesentlig ville ha manglet
dersom vi ikke hadde benyttet oss av
sjelesorgtilbudet” var budskapet fra de
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to. Hege fortalte om en tro som hadde
fulgt henne gjennom mesteparten av
livet og som sannsynligvis også var
grunnen til at hun var i live i dag. For
henne ble troen samtidig en døråpner
til grunnleggende og viktig terapeutisk
arbeid. Ingrid hadde det annerledes. For henne var den terapeutiske
prosessen en forutsetning for å gå i
sjelesorg og etter hvert også åpne seg
for troens mysterium. ”Sjelesorgen
gav meg verdi og livslyst!”.
Etterlyste helhetstenkning
Professorene Anna von der Lippe og
Svein Friis var kommentatorer under
seminaret. De målbar seminardeltakernes berørthet over pasientenes
egne fortellinger. Samtidig etterlyste
de en modell for helhetstenkningen
underbygget av forskningsresultater
og prosjekter i skjæringspunktet psykoterapi og sjelesorg. Von der Lippe
og Friis sine kommentar utfordrer.
Modum Bad har snart 50 års akkumulert erfaring med sjelesorg i et psykiatrisk behandlingsopplegg. Men vi kan
vel knapt si at vi har noen modell for
denne virksomheten annet enn prestenes tilgjengelighet for sjelesorg. Det
nærmeste må i tilfelle være ”Vitamodellen”, der eksistensielle og religiøse
tema er terapeutiske intervensjoner
og sjelesorgen en integrert del av modellen. Modum Bad har en intensjon
om at det åndelige perspektivet skal
være en integrert del av de strategiske
utfordringer innen så vel forskning
og formidling som behandling og
forbygging. Det er utfordrende og
krevende å konkretisere en modell
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eller handlingsplan for en slik ambisiøs
intensjon. Men med Modum Bads
historiske utgangspunkt og visjonære
verdigrunnlag bør det være en særskilt utfordring å rydde mer landskap
mellom psykoterapi og sjelesorg og
forskningsbasere nytt landskap i en
helhetlig behandlingsfilosofi.
Filosofer på Modum Bad?
Apropos filosofi – Einar Johnsen
nevnte i sitt foredrag senere på dagen
at han i tillegg til prester kunne tenke
seg filosofer ansatt på sykehusene.
Prestenes filosofiske tradisjon og
skolering kunne kanskje ivareta noe
av Johnsens anliggende, men antakelig
ikke fullt ut tilfredsstille de pasienter som ønsker en livsynsuavhengig
refleksjon om eksistensielle livstema.
Like fullt en spennende tanke om
utvidet tverrfaglig samarbeid mellom
psykologi, teologi og filosofi. Et utvidet samspill mellom det eksistensielle
og kropp, psyke og soma. Er det ikke
det vi prøver å integrere hele tiden,
”en sunn sjel i et sant legeme”, for å
snu litt på et gammelt ordtak!
lll John Kristian G. Rolfsnes
Seminardeltager og prest
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Jubileumsseminarets andre dag, del 1
Foredragsholdere:

Innleder:

professor Peter F. Hjort
forskningsleder Egil Martinsen – ”Når kroppen glemmes”
helsesportspedagog Bjørnar Johannessen – ”Kroppen i praksis”
psykiater Øyvind Rø og psykolog KariAnne Vrabel – ”Når alt blir kropp”
Egil Martinsen og Lisbet Borge

”Når kroppen forfaller, forfaller hele
mennesket – kroppen i psykiatrien.”
Modum Bad har to storstuer.
Den som vi til daglig omtaler som Festsalen og den andre; moene med furuskogen
og Det sorte hav. Vi begynner i den ene og avslutter
i den andre. Rekkefølgen
kunne vært omvent, faktorenes orden er likegyldig
når innhold er perfekt.

Professor Hilarion G. Petzold – drivkraften
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De gamle er eldst; først ut er professor Peter F. Hjort. Han deler erfaringer fra sitt livsprosjekt som nettopp
er kjernen i dagens tema. Han er selv
et levende eksempel på at hans teori
holder mål; 81 år gammel; ingen nøling ingen subbende gange – han har
fortatt grepet på sitt publikum. Festsalen er fylt til randen, ekstra stoler
satt inn, den løssluppene skravlingen
stilner raskt. Hans metafor er firmaet
A/S Kropp & Sinn og et avgjørende
tema er hvem skal være sjef i dette
foretaket; kroppen eller sinnet. Når
kroppen tar makten blir det sjelden
bra og budskapet blir: Vi har det
bedre når sinnet er sjefen, men vi må
sørge for at sjefen blir en god sjef.
Det som kjennes best ut best på kort
sikt er nok ikke alltid det lureste i
lengden, tenkte jeg som nok ofte lar
12
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kroppen og sofaen bestemme.
Kroppsbanken
Firmaet vårt trenger god likviditet.
Livslang trening samler vi i ”kroppsbanken” – en kapital vi kan tære på –
utsetter skrøpeligheten ved økt alder,
det vi si kroppen varer lenge. Men det
er ikke bare kroppen som direkteville
nyte godt, også vår mentalehelse.
Dette høres ikke vanskelig ut for det
er ikke mye som skal til, dessuten
har den som har trent lite mest og
hente. Han minner oss på at hverdags
mosjonen er blitt borte; vi tilbringer
for mye tid i bil, foran PC og TV. En
elev han hadde møtt hadde fattet poenget: ”Jeg går i videresittene skole.”
Når alt blir kropp
Så våre egne: Øyvind Rø og KariAnne
Vrabel har som overskrift: ”Når alt
blir kropp”. Som ansatt på avdelingen
for spiseforstyrrelser og kollega kjenner jeg at hjertet svulmer av stolthet.
Hadde noen sluppet en knappenål
hadde vi hørt den. Kunnskapsrike
og dyktige, enda et nytt perspektiv
på fenomenet spiseforstyrrelse som
fremføres elegant og fengslende. Det
glødende engasjementet merkes, noen
har puttet en tier på KariAnne og
Astrid Mortensen, vår ordstyrer, får
sprekk i tidsbudsjettet sitt. Øyvind og
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KariAnne er gjennom sin menneskelighet fantastiske formidlere på faglig
høyt nivå.

Jubileumsseminarets andre dag, del 2
Foredragsholdere: professor Frode Thuen.
Innleder:

Trine Gjermundbo

Det merkes at vi lever sammen – samliv
er folkehelse
– For første gang er det
beregnet at over 50 prosent
av ekteskapene kan ende
i skilsmisse, men det er
viktig å merke seg at dette
er et prognosetall, sa samlivssenterets leder Trine
Gjermundbo, som startet ut
med å kommentere ferske
tall fra Statistisk Sentralbyrå omkring samlivsbrudd
og prognoser for skilsmisser.

Brukerperspektivet
Vi får en viktig pause før Marit
inntar scenen. Hun er tidligere spise
forstyrret og pasient ved Modum Bad.
Hun kommuniserer med hele seg
og på alle plan, tar oss gjennom sin
historie og meg gjennom store deler
av mitt følelsesregister. Fra gåsehud til
latter, til tårer i øyekroken og til slutt
er alle i festsalen deltagende i spontan discodans og løssluppenhet. Hun
imponerer og beveger…
Lunsj ved havet
Etterpå er det ut på tur og lunsj
serveres ved Det sorte hav. Modum
Bad viser seg fra sin beste side på en
septemberdag - frisk luft (litt kaldt)
og sol. Med et hav som passe distanse
mellom seg og tilhørerne, har Egil
Martinsen og Bjørnar Johannessen
en uformell dialog om Modum Bads
tilnæring til temaet fysisk aktivitet i
praksis. Bjørnar er en sentral brikke i
vår behandling og det er viktig at hans
kunnskap og erfaring deles med andre.
Jeg kjenner at jeg etter hvert tar inn
solevarmen og lydene fra furuskogen.

lll Kjersti Stenshorne
Seminardeltager og psykiatrisk sykepleier
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De faktiske tallene er betydelig lavere,
selv om tallet på både skilsmisser og
separasjoner er det høyeste som noen
gang er registrert, med 30 % skilsmisser blant de som inngikk ekteskap i
1975. Videre fikk vi høre at i tillegg
til økningen i antall skilsmisser, har
trendene i samfunnet endret seg i retning av færre inngåtte ekteskap, flere
samboerskap og flere single.

Vi kan ikkje eige kverandre
Vi kan ikkje eige kverandre
Tusen dikt har fortalt oss
At vi kan ikkje eige kverandre,
men vi kan låne kverandre
Og gløyme levere tilbake
Arne Ruset
Det kvantitative tallmaterialet sier
ikke nødvendigvis noe om kvalitet. Samlivssenteret jobber for å
fremme gode familieliv og samliv,
og i forlengelsen av dette forebygge
samlivsbrudd. Ut fra kunnskap om hva
som fremmer kvalitet, risikofaktorer,
resiliens og effekt av intervensjoner
tilbyr Samlivssenteret differensierte
tilbud og produkter på ulike terskler.
For å gjøre dette faglig godt vektlegges intern og ekstern kompetansebygging, samt utadrettet virksomhet og
formidling.
Samlivsbrudd og psykisk helse
Professor Frode Thuen gikk nærmere
inn på noe av grunnlaget for å forebygge samlivsbrudd i sitt foredrag om
samlivsbrudd og psykisk helse.
Barn og unge
Hovedlinjene i dette er at minst 20
000 barn og unge hvert år opplever
at mor og far går fra hverandre. De
fleste barna utvikler seg normalt og
klarer seg bra, men en undersøkelse
av Breidablikk og Meland (1999) viser
at de er omtrent dobbelt så utsatt for
psykososiale problemer sammenlignet
med andre barn.
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”Noen får et sår som aldri blir leget,
for de fleste barna vil såret gro, men
selv sår som gror etterlater seg vanligvis arr”. Robert Emery
Longitudinelle undersøkelser har sett
på utviklingen av konfliktnivået etter
et samlivsbrudd. Hovedtrenden er at
et høyt konfliktnivå før bruddet gir
en reduksjon av problemer hos barn i
tiden etter bruddet, mens et lavt konfliktnivå før bruddet omvendt gir en
økning av problemer. En slik utvikling
kan påvirkes av blant annet konflikter
mellom partene, hvorvidt kvaliteten
på omsorgen blir skadelidende, hvorvidt forholdet til omsorgsforeldren blir
dårligere, om foreldrene får psykiske
problemer, dårligere tid og råd, om
foreldrene har ulike regler og standarder og tap av vennskap ved flytting.
Voksne
Når det gjelder de psykososiale
effektene av et samlivsbrudd hos 
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voksne, gir dette seg utslag i langt mer
psykiske symptomer, mer ensomhet
og sosial isolasjon, dårligere økonomi,
mer langtidssykemeldte/uførhet, høyere dødelighet og høyere selvmordsrisiko.
Terapi og samlivskurs
I sin andre bolk snakket Professor
Frode Thuen om parterapi og samlivsstyrkende tiltak. Parterapi kan deles
inn i tre typer; atferdsorientert terapi,
kognitiv parterapi og emosjonsfokusert parterapi. En internasjonal
evalueringsstudie viste at mellom 11
og 20 % av parene oppnådde varige
effekter. Effektene av parterapi kan
være vanskelig å måle, og det er vanskelig å finne metodisk gode studier.
Derav er det usikkert hvilken betydning parterapi har for samlivsbrudd.
Noe av grunnen til å mane til nøktern-

het om hva man kan oppnå i parterapi,
skriver seg også fra at par oppsøker
hjelp alt for sent. Ved dette tidspunktet har gjerne en av partene bestemt
seg og parterapien fungerer mer som
en legitimering av bruddet.
Av ulike samlivsstyrkende tiltak er
PREP det som er mest dokumentert
og utprøvd.
Deltakerne er jevnt over svært
tilfredse og man har påvist positive
effekter inntil 4-5 år etter kurs. Blant
de som har deltatt på kurs er det
omtrent halvparten så mange skilsmisser som blant de som ikke har deltatt
på kurs. Når det gjelder holdninger
til samlivskurs, sier 50 % av foreldre
med nyfødte barn at de kan tenke seg
å delta. Kvinner er langt mer positive
enn menn og det er en klar sammenheng mellom parenes problemer og
positive holdning til samlivskurs. Den

viktigste barrieren i forhold til å prøve
et samlivskurs er at par ikke føler
behov selv. Utfordringen er få disse på
samlivskurs, fordi slike kurs nettopp
skal forebygge at et behov skal oppstå.
Eldre
Til slutt ble det vist et lite innslag
kalt ”De eldre”. Denne filmen brukes
i PREP – kursene og viser et eldre
ektepar i hverdagssituasjoner mens de
deler betraktninger rundt sitt samliv.
”Nesten på toppen, rett før sola sto
opp, snudde jeg meg og så sporene
våre i duggen, noen ganger var de fra
hverandre, noen ganger tett i hop.
Sånn har livet vært og. Akkurat da
stod sola opp og vi gikk hånd i hånd
mot soloppgangen.”
lll Heidi Melbye
Seminardeltager og statsviter

20 år

Forskningsinstituttet
Det er i år 20 siden
Forskningsinstituttet ved
ModumBad ble etablert,
og dette ble markert med
et seminar hvor en samtidig feiret 100 års dagen for
Gordon Johnsensfødsel.
Daværende direktør ved
Modum Bad, Atle Roness,
var initiativtaker til å etablere Forskningsinstituttet.
Han organiserte også en
pengeinnsamling, som la
et økonomisk grunnlag for
etableringen.
14
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I vedtektene er det presisert at forskningsinnsatsen skal være rettet mot
psykiske lidelser og deres behandling,
samt på forholdet mellom sjelesorg og
psykiatri. I løpet av disse årene har det
utgått ni doktoravhandlinger innenfor
temaene angstlidelser, spiseforstyrrelser, fysisk aktivitet og psykiske
lidelser, forløp av psykiske lidelser
og religionspsykologi. Innenfor disse
områder har Modum Bad utviklet
solid akademisk kompetanse. Dette
avspeiler seg også i at Modum Bad
som forskningsinstitusjon er en av
de seks psykiatriske institusjonene i
Norge som er blitt godkjent for inntil

et års tjeneste som del av spesialistutdanningen for leger i psykiatri.
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Klinisk forskning
God kvalitet
programmene som er utviklet og
Forskningen skal i hovedsak være
Forskningsinstituttet ble i 2003
volumet av forskningsinnsatsen. De
knyttet til virksomheten på Modum
evaluert av en internasjonal ekspertsavnet imidlertid en sammenheng i
Bad. Klinisk forskning med fokus på å
gruppe, i regi av Norges Forskningsvirksomheten. Inntrykket deres var
utvikle, evaluere og forbedre kvalitet på
råd. Bedømmelsen var at forskningen
at mange behandlingsprogrammer og
behandling skal prioriteres. Alle yrkesholder god kvalitet, og bare ett klinisk
avdelinger levde sitt eget liv, og det
grupper skal ha muligheter til å forske,
psykiatrisk forskningsmiljø i Norge
var lite kommunikasjon mellom dem.
og det oppmuntres til tverrfaglige
fikk bedre karakter. Ekspertgruppen
Dermed er en i liten grad i stand til
prosjekter. Forskningsinstituttets styre
anbefalte å spisse forskningen, og ikke
å hente ut eventuelle synergieffekter
har laget en strategiplan for perioden
spre seg over så mange felter. Dette
ved å samarbeide om felles problem2003-2007. Her er det
stillinger og lære av
nedfelt at en ønsker
hverandre. Profesforskning på ulike nivå,
sor Lars Mæhlum sa
både eliteforskning
noe tilsvarende da
og mosjonsforskning.
han var opponent i
Målsetningen er at det
Øyvind Røs disputas.
til enhver tid skal det
Noen symptomer og
være forskningsaktiviplager er felles ved
tet tilsvarende ett til to
ulike psykiske lidelser.
forskningsprosjekter
Eksempler på dette
på høyt internasjonalt
er spiseproblemer,
nivå, en doktorgrad
selvskading, selvi gjennomsnitt annet
mordsforsøk, rusing
hvert år, minst en
og mareritt. Dette er
større forløps- og evavanlige symptomer
lueringsundersøkelse
ved både spiseforstyrpå hver klinisk enhet,
relser, hos traumatisamt flere mindre unserte og ved rusreladersøkelser som bidrar
terte lidelser. Det kan
til kvalitetsutvikling og
være mye å hente på
kvalitetssikring av kliå samarbeide og lære
niske tjenester. På det
av hverandre ovenfor
nåværende tidspunkt
vanskelige kliniske
har vi i store trekk nådd
problemstillinger,
målene i strategiplanen.
som en har felles. Her
Etter hhv tre og fire måneder ved Spiseavdelingen på Modum Bad, håper Merethe og er det sannsynligvis
I dag er forskningsakLise-Lotte at de er klare for å møte hverdagen hjemme.
tiviteten større enn
også et stort potensial
noensinne, og vi har for
for forskning, der en
tiden sju doktorgradsstipendiater. To
rådet kommer på tvers av behovet på
kan kartlegge ulikheter og likheter på
stipendiater forsker på spiseforstyrrelModum Bad om at Forskningsinstituttvers av ulike diagnosegrupper.
ser, de øvrige arbeider med sosial fobi,
tet skal forsøke å bidra og stimulere
familieterapi, eksistensiell psykoterapi,
all virksomhet på institusjonen, noe
Det er strategisk klokt at Modum Bad
samboerskap, samt undersøkelse av
som betyr at virksomheten må være
har et levende forskningsmiljø. Det
helsetilstanden til helsearbeidere som
bred. Her har vi et uløst dilemma.
er en stor utfordring å arbeide mot
søker hjelp på Villa Sana. I tillegg er
at Forskningsinstituttet skal levere
ytterligere tre stipendiater fra FolkePå jubileumsseminaret, hvor program- forskning av god kvalitet, samtidig
helseinstituttet knyttet til Modum Bad.
met var en blanding av forskning og
som virksomheten skal stimulere og
Dermed er det i alt fem stipendiater
annen virksomhet, var professorene
inspirere til bedre klinisk praksis.
som arbeider med spiseforstyrrelser.
Anna von der Lippe og Svein Friis
lll Egil W. Martinsen
De øvrige er involvert i prosjekter på
invitert som kommentatorer. De
Forskningsleder
Samlivssenteret, på Villa Sana, samt på
ga uttrykk for at de var imponert
flere av avdelingene i klinikken.
over kreativiteten i alle behandlings
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På jubileumsseminaret ble det lagt vekt på å få fram brukerperspektivet. Fire pasienter
fortalte sine historier, på hver sin måte. Her er Monas historie.

Hei, jeg heter Mona jeg har hatt to opphold
på Modum Bad
Begge gangene i Traumeavdelingen. Det er nå rundt
halvannet år siden at jeg
ar ferdig med det siste
oppholdet.

nelsen min og begynne å jobbe, da jeg
havnet i en situasjon på jobben som
skulle vise seg å snu hele min verden
på hodet. Jeg møtte meg selv i døra,
og jeg klarte ikke å håndtere deg jeg
så. Hele fundamentet for den virkeligheten jeg levde i ble revet vekk
under beina på meg. Jeg opplevde å
forsvinne ned i den avgrunnen som

for meg. Jeg måtte oppsøke en lege
utenfor sykehuset som kunne sende
en søknad for meg.(…) I tida som
fulgte opplevde jeg å bli motarbeidet
av avdelinga. Jeg fikk stadig beskjed
om at jeg kunne bare glemme Modum
Bad. At jeg ikke var sterk nok til å
klare å gjennomføre et behandlingsopplegg der.

Inntil jeg var 23 år gammel trodde jeg
at livet mitt var helt normalt, at jeg
hadde det bra. Jeg kunne knapt huske
noe fra de 12 første
Noe av det viktigste
årene av livet. (…)
for meg i prosesAt jeg hadde vært
For meg betydde medpasientene enormt
sen var trygghet og
mye i den tida jeg var på Modum Bad
utsatt for overgrep
forutsigbarhet. På
lå godt gjemt fra
Modum Bad ble jeg
hukommelsen. Jeg
møtt av mennesker
rakk akkurat å bli ferdig med utdanhadde åpenbart seg, og jeg ble innlagt
som møtte meg for den jeg er og der
på en psykiatrisk akuttavdeling.
jeg var i prosessen min. Jeg opplevde
å møte mennesker som ikke var redde
Det ble tidlig klart for meg at på
for å gi av seg selv, og være ekte.(…)
denne akuttavdelinga var de ikke
Det ville vært umulig for meg å beinteressert i å gi meg den hjelpen jeg
arbeide min opplevelser uten å være
trengte. (…)Tilbudet jeg fikk bestod
trygg på de menneskene jeg skulle
av å behandle symptomene, som var
jobbe sammen med.(…) Jeg ble også
depresjon og angst, med medisiner.
møtt med tydelige rammer i behandDisse medisinene hadde aldri noen
lingsopplegget, noe som jeg opplevde
effekt, og jeg opplevde å bli dårligere
som utrolig viktig. Jeg kom fra å ha
og dårligere.
vært på en akuttavdeling der jeg følte
at jeg gikk hvileløst omkring og ventet
Jeg bestemte meg for å søke om plass
på at noe skulle skje. Var jeg heldig
Før og nå: Dagens instituttleder Arne
på Modum Bad mens jeg fremdeles
fikk jeg prate med en behandler en
Tord Sveinall ved hovedinngangen til
var
på
akuttavdelinga,
men
behandhalv times tid i løpet av ei uke. (…)
Sjelesorginstituttet der plaketten av stedets
lerne
der
var
ikke
villige
til
å
søke
Jeg visste også at jeg hadde 12 uker til
grunnlegger, Einar Lundby, henger.
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“Det sitter noe i veggene her” blir det ofte sagt om Sjelesorginstituttet, uten at man helt klarer å beskrive hva det er. Utsiden av veggene er det imidlertid mye lettere å beskrive, spesielt på sommerstid: Frodig og vakkert!
rådighet, og at ingen ville komme til
meg etter 2 uker og si at: ”Nå synes
vi at du klarer deg så fint at det er på
tide at du reiser hjem!”

Modum Bad. Det skjer mye god
terapi mellom medpasienter. Vi har
alle gjort oss erfaringer som andre kan
dra nytte av. (…) I en gruppe som
jobber sammen er det viktig at hver
enkelt får rom til å være i sin egen
prosess. Selv om vi jobbet sammen
som gruppe, fikk alle lov til å jobbe ut
i fra sine behov.
Og for meg var det også spesielt viktig

fasene den tida det tok.

Da jeg først begynte å jobbe med meg
selv, hadde jeg en periode der jeg rett
og slett hadde behov for å få lov til
Det å være innlagt i en institusjon
å ha det vondt. Jeg trengte faktisk å
førte til at det var mange prakkjenne på at dette gjør vondt, etter
tiske ting i hverdagen som jeg slapp
mange år med å skjøvet alt som var
å forholde meg til. Det gjorde at jeg
smertefullt vekk fra bevisstheten. Og
kunne fokusere på prosessen, meg
det er ikke rart at det da gjør vondt.
selv og den jobben
I denne perioden
jeg skulle gjøre i
var jeg på akuttstørre grad. Og
avdelinga, og perAt følelser kunne oppleves så sterkt, og samtidig godt, hadde jeg aldri forestilt meg.
jeg klarte å holde
sonalet der hadde
en sunn avstand til
store problemer
familien min, som
med å forstå det
presset på fra mange kanter. Det var
å få bruke den tida jeg trengte. Jeg er
behovet. De forsøkte å få meg til å
lettere å gjennomføre når jeg hadde
av den oppfatning at alt kommer når
fokusere på de positive tingene i livet
mennesker rundt meg som støttet
det skal. Alt til sin tid. Det nytter
mitt For eksempel hvor flink jeg var i
meg i mine avgjørelser.
ikke å presse på og ønske å fremskynjobben min. Det kunne ikke vært mer
de prosessen. Det vil uansett ta den
uinteressant for meg i den perioden,
For meg betydde medpasientene
tida det trenger. Jeg hadde behov for
hvor jeg var jeg var i ferd med å avenormt mye i den tida jeg var på
å få lov til å leve i og jobbe i de ulike
dekke traumer fra barndommen.
Badeliv 3/2005
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langt i livet. Allerede den første dagen
var det en mann som smilte til meg.
Jeg turte å smile tilbake, og jeg nesten
svevde hele veien hjemover. Kanskje
for første gang i livet hadde jeg møtt
et annet menneske uten fordommer,
uten å tillegge ham en masse tanker
om at jeg var forferdelig.

Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair.
oppleves så sterkt, og samtidig godt,
hadde jeg aldri forestilt meg.

Jeg har klart å ta med meg smilet hans
som et tegn på at han ønsket å gi meg
et smil – simpelthen fordi jeg var
verdt det for ham. (…) Etter hvert
kunne jeg gå i parken og være den
som smilte til andre, og stole på at de
menneskene jeg møtte ville sette pris
på å få et smil fra meg. Akkurat som
jeg setter pris på å få smil fra andre.
(…)

Trygghet har vært en mangel i livet
mitt helt fra jeg ble født. I mange år
Historien min kunne ha tatt en ganske
søkte jeg etter trygghet utenfor meg
Fra jeg var temmelig liten har jeg blitt
dramatisk vending for 4-5 år siden, da
selv, hos mennesker jeg møtte på veifortalt både med ord og handlinger
jeg fremdeles var i akuttpsykiatrien.
en. Jeg opplevde at den tryggheten jeg at jeg ikke var verdt noe, at jeg var et
Behandlerne hadde bestemt at jeg
syntes jeg fant var ustabil og ikke til å
forferdelig menneske. Disse tankene
skulle sendes til en langtidsavdeling.
stole på. Mennesker kommer og går.
var så dominerende at de styrte hver
En avdeling der de fleste pasientene
Det gjorde denne tryggheten også.
eneste dag av livet mitt (…). For
blir værende resten av livet. Jeg var
Det store vendepunktet i min prosess
meg lå selve nøkkelen til bedring i å
rett og slett gitt opp av akuttpsykiakom da jeg fant
trien. De så ingen
tryggheten i meg
hensikt i å fortsette
selv. Det gjorde en
Uansett hvor ille det ser ut, hvor vanskeå jobbe med meg
enorm forskjell. Jeg
lig det enn er, så kan vi ikke tillate oss å
. De mente at jeg
var ikke redd lenmiste troen på mennesket.
aldri ville klare å
ger. Jeg visste at nå
jobbe meg igjennom
kommer det til å gå
historien min. Det kunne de gjøre
bra. Med denne tryggheten ble også
begynne å tenke annerledes om meg
fordi de ikke så mine ressurser, og
ensomheten mindre påtrengende. Jeg
selv som menneske. Jeg måtte snu
min livsflamme.
ble en viktigere person i livet mitt. Og helt om på tankegangen, og bli glad
Der gjorde akuttpsykiatrien en enorm
jeg skjønte at alt jeg trengte for å få
i meg selv og kjenne at jeg ikke var
feil, og det var å undervurdere mine
det bra ville jeg finne i meg selv. Jeg
det mennesket var blitt fortalt at jeg
ressurser. Uansett hvor ille det ser ut,
måtte slutte å lete på utsiden av meg
var. Det var et omfattende arbeid å
hvor vanskelig det enn er, så kan vi
selv, og begynne å lete på innsiden.
skulle endre de tankemønstrene som
ikke tillate oss å miste troen på menDen følelsen jeg har nå, er det ingen
var blitt innprentet i meg fra jeg var
nesket. (…) I løpet av disse årene har
andre som kunne jeg gitt meg. Den
bitteliten. Det krevde mye tid, og
erfart at det er faktisk ingenting som
kan bare komme innenfra.
enda mer tålmodighet. Både fra meg
er umulig. For hadde det vært det, så
selv, men også fra de menneskene jeg
ville nok ikke jeg vært her i dag.
Med tryggheten kom også følelsene.
jobbet sammen med.
En dag ble jeg plutselig overveldet av
Monas fortelling finner du i uredigert
en strøm av følelser. Jeg trodde at jeg
Jeg begynte i det små med å gå i
utgave på www.modum-bad.no
hadde vært trist før. Og jeg trodde at
parken, og tørre å kaste blikk på de
hadde vært både glad og sint. Men i
jeg møtte. Jeg hadde aldri turt å se på
forhold til hva jeg kjente nå, var det
andre mennesker på den måten. Jeg
ingenting. (…) At følelser kunne
hadde sett utrolig mye grus og asfalt så
18
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”Det er aldri for sent å
få en lykkelig barndom”
Er det virkelig slik, eller
var det bare barnepsykolog
Magne Raundalens måte å
spissformulere en tittel for
å få flest mulig tilhørere?
Han samlet i hvertfall fullt
hus da han tidligere i høst
holdt et foredrag for ansatte og pasienter i Festsalen.
– Jo, helt klart, svarer Raundalen på
spørsmålet om en barndom kan være
så traumatisk og vanskelig at hans egen Før og nå: Dagens instituttleder Arne Tord
Sveinall ved hovedinngangen til
overskrift blir feil. Han innser dermed
at det finnes noe som objektivt sett
er så forferdelig at det for alltid kan
Problemet er problemet
ødelegge en barndom.
For Raundalen er det viktig å holde
– Men, sier han; – i møtet med det
fast i det som er positivt. En god
forferdelige, finnes det likevel muligterapeut er i følge ham en som sier
heter til å skyve solformørkelsen litt
til sin pasient: ”Det er ikke du som er
til side å gå på jakt etter det positive.
problemet, det er problemet som er
I møte med barn som har opplevd
problemet”. En dårlig terapeut sier til
krig hele sitt liv, spør jeg: ”Har krigen
ødelagt livet ditt?”
Svaret er som regel
”Det er viktig å ha ærbødighet for
ja. Da er det lett å
barnas forstand.”
bare synke sammen
å spørre seg hva
man kan gjøre med
et ødelagt liv. Men i stedet forteller
sin pasient: ” Det er det verste jeg har
jeg at jeg likevel har noe positivt å si
hørt. Du må være bitter.
til dem: ”Du er ikke ødelagt! Du er
– De tar jo heisen ned med pasiengrei, du reagerer åpent og du er våken
ten. På den annen side må vi tåle å bli
for andre som har det vondt. Du har
værende i det som er vanskelig. Jeg
det viktigste av det jeg regner som
fikk en gang spørsmålet fra en student
menneskelig”, sier jeg til dem. Det er
om hva som var min absolutt viktigste
så viktig å finne fram til, og verne om
erfaring etter mange år som terapeut.
det uødelagte i menneskers liv.
Jeg svarte at det må være å tåle og

være maktesløs, å kunne holde på
roen og optimismen uten å si så veldig
mye – men tåle å være til stede,
sammen med pasienten.
Håndterbart og begripelig
Selv om Raundalen jobber med barn
og ser hvor vanskelig mange har det,
tror han barndommens betydning for
hvordan man har det i voksenlivet ofte
blir overdrevet. Det er ikke nødvendigvis slik at de som objektivt sett har
hatt det verst, er de som sliter mest,
verken som barn eller når de kommer i voksen alder. I følge Raundalen
er det helt avgjørende at barn får en
sjanse til å forstå det som skjer rundt
dem.
– Ting må gjøres håndterbart, forutsigbart og begripelig for barna. Det
er viktig å ha ærbødighet for barnas
forstand. Det er et voksenansvar som
vi ofte svikter. Når jeg har hjulpet foreldre å finne en god måte
å formidle på, så klarer de
nesten ikke å la være. Da
skjønner de hvor riktig
og viktig det er å fortelle
barna hvordan tingene
egentlig henger sammen.
Og begynner man først å forstå sammenhengene, er det kanskje heller
ikke for sent å få en lykkelig barndom,
selv om man har rukket å bli godt
voksen.
– Jeg bekymrer meg veldig lite om
at vi skulle ha kommet på banen
tidligere. Jeg er her nå, og det er nå vi
starter!
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Velkommen til ”klassisk sjelesorguke”
9. – 14. august 2005 på Institutt for Sjelesorg
Ledere for uken er instituttprest Gunnar Fagerli og instituttleder Arne Tord Sveinall. Det blir imidlertid undervisningsinnslag
og annet ved professor Leif Gunnar Engedal, instituttprest Per
Frick Høydal og instituttprest Tor Eika.
Påmelding:
Sendes til Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 3370 Vikersund.
Eller fax: 32 74 98 43 - e-post: sjelesorg@modum-bad.no

Pris:
Kr. 3.500,- i enkeltrom, kr. 3.000,- i dobbeltrom
(Betaling skjer etter at bekreftelse om plass er mottatt)

FERIE-PREP:

PREP-kurs

Samlivssenteret får svært gode tilbakemeldinger på
PREP-kursene, men én motforestilling er ganske vanlig:
- Dette er for mye stoff for en helg. Vi skulle gjerne hatt
tid til å snakke mer om de ulike temaene, og mer tid
til beinstrekk mellom øktene. Derfor lanserer Samlivssenteret nå PREP i nytt format: Vi bygger ut helgekurset
litt, så det passer til en hel uke, fra søndag til lørdag: Tre
timer hver formiddag mandag-lørdag, eventuelt supplert med to oppstart-timer søndag kveld. Tanken er at
deltakerne kan kombinere kurset med ferie, eventuelt
sammen med barn som klarer seg noen timer uten foreldrekontakt.

PREP - samlivskurs
26. - 28. august - Tyrifjord hotell
16. - 18. september - Tyrifjord hotell
(kurs hvor paret er flerkulturelt)
07.-09. oktober - Dr. Holms hotel, Geilo
14. - 16. oktober - Tyrifjord hotell
(kurs for de nyetablerte)

Samlivskurs med fordypning

Vi vil prøve dette opplegget i to varianter i
sommer - på sørlandsstedet Dvergsnestangen og
på Raulandsakademiet i Telemarks fjellverden.
Påmeldingsfristen til begge er allerede 15. juni,
så er du interessert, gjelder det å ta kontakt!
Samlivssenteret svarer på spørsmål og tar imot
påmeldinger.
uke 30
25. - 30. juli 2005 - Dvergsnestangen ved Kristiansand
uke 33
14. - 20. august 2005 - Raulandsakademiet
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Påmeldingsfrist:
Den som kommer først til mølla……..
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Juli – oktober 2005

Kurslederkurs:
7. - 9. september - Drammen

Overskriften over inngangsdøren til Gjestene sitter fremme på podiet,
pastor Bazwell Banda er tydelig. Bokstavene er ikke prangende, men allikevel iøyenfallende i det jeg trer inn i
den enkle presteboligen. Den hyggelige og spebygde pastoren ber meg
ta plass i et enkelt møblert rom med
murgulv. Ingen av menighetsmedlemmene hans har en slik bostandard.
Etter et omstendelig håndvaskrituale
er vi klar for servering av nzima, en
maisdeig med kjøtt, kylling og en
salatlignende masse.

Vi kommer rett fra gudstjeneste i

den presbyterianske kirken et steinkast unna presteboligen. Et fyrverkeri
av en gudstjeneste! Fylt til trengsel,
250 mennesker. En fargerik forsamling med finstasen på. Mange har gått
i tre-fire timer for å nå gudstjenesten
kl 1000. Tre timer med korsang,
fellesssang, solosang, forkynnelse og
konfirmasjon og sang igjen. De kan
synge, malawierne, virkelig synge!
Først etter gudstjenesten la jeg merke
til at der ikke var instrumenter der.
Den flerstemte og livfulle sangen
trengte ikke tonefølge.

med utsikt over hele forsamlingen.
Jeg ser de syngende ansiktene. De
eneste som ikke synger er spedbarna
som sover fastbundet i tørkle på
mammas rygg. Hodet slenger frem og
tilbake når mor danser. Det ser ikke
ut til å affektere søvnen! Jeg kjenner
ikke melodien eller ordene, men blir
med i dansen og opplevelsen av Guds
samlende og forenende ånd.

N

oen barneansikt fanger min oppmerksomhet. Sangen som kommer ut
av munnen er tydelig og sterk, men det
er noe med øynene! De er både glade
og triste samtidig. Jeg ser gleden, men
fornemmer en slags tristhet og savn.
Etterpå blir jeg gjort oppmerksom på
at mange av barna i gudstjenesten er
foreldreløse. Kanskje det var disse som
så på meg med de gladtriste øynene?
Jeg vet ikke. Men i fantasien kan jeg
lure på om tristheten også uttrykker
savn av mor eller far eller dem begge.
Kanskje ikke så mye å lure på egentlig,
når jeg vet hvor liten tradisjon det er på
å la barn sørge og ta farvel i denne kulturen. Kanskje det uglade i øyenkroken
handler om ubearbeidet sorg og savn?!

Samtidig er gleden intens og smitten-

de! Gleden av å synge med, være i et
fellesskap, få lov til å kle seg pent en
gang i uken, glemme det triste og vanskelige, og den konstante sultfølelsen,
høre om en annerledes Far, som er
der, som ikke blir borte, svikter eller
dør, som elsker, godtar og aksepterer
meg slik som jeg er. Gad vite om ikke
noe av den intense gleden handlet om
det! For i kontrast til krevende og
mørke livsvilkår, er troen og håpet i
dette folket sterk og lys. Håpet om
endring, håpet om en dag, kanskje
ikke i morgen, kanskje ikke i overmorgen, men en dag, en gang, ansikt
til ansikt få møte ”He who transformes
lives”, og som presten Bazwell ukuelig
oppmuntret sin menighet til å holde
fast på.

N

å ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå
fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1. Kor 13:12
lll Tekst: John Kristian Rolfsnes, hovedprest
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styrende organer, som Norge
yter betydelig bistand til og
som har lang tradisjon på korrupsjon. Derfor var det svært
oppløftende å se og erfare
at KNs arbeid og samarbeid
med den lokale befolkningen,
virkelig kommer landsbyer
og enkeltmennesker til gode.
Kontrastene finner du også
i selve naturen. Vår reise
brakte oss gjennom tørre områder der visnede maisåkrer
grein imot oss fordi regn
tiden har slått feil. I Zombas
høyland (rundt 2000 moh)
var frodigheten betagende og
nesten ”paradisisk”.

Landsbybefolkningens hverdagsliv og helsesituasjon har bedret seg betydelig etter at de har fått brønn med rent vann.

Malawi – et lite land
med stort hjerte
Det vesle landet Malawi,
ligger som et hjerte i Sørøst-Afrika. ”The warm heart
of Africa” blir det ofte kalt.
Og de er virkelig hjertelige,
malawierne! Smilende tar
de imot deg med et ”How
are you today?!” og et
håndtrykk du sent glemmer.
22
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På invitasjon fra Kirkens Nødhjelp
(KN) besøkte tre av fem medlemmer
i Modum Bads prosjektgruppe Malawi
en drøy uke i vår. Vi reiste for å følge
opp Modum Bads (MB) vannprosjekt
i Mpandodistriktet, rett utenfor
hovedstaden Lilongwe. I snart ett
år har ansatte på MB og Institutt for
Sjelesorg (IFS) frivillig latt seg trekke

i lønn for å støtte KNs etablering av
sikre vannkilder.
Kontrastenes land
Malawi er kontrastenes land. Det er
kort vei fra den dypeste fattigdom
til den privilegerte elite som har det
de trenger og mer til. Denne eliten
finnes frustrerende nok mest i landets

80 prosent i stråhytter
Malawi er et av verdens fattigste land. 80 prosent av de
tolv millioner malawierne
bor i stråhytter i landsbyene.
I Mpandodistriktet bor ca
120.000 mennesker. 25.000
av disse er foreldreløse barn
på grunn av hiv/aids problematikk. Livsvilkårene til
mange av disse barna er svært
krevende og uverdige. Møtet
med dem gjorde inntrykk,
sterkt inntrykk.

vannkomitè med 60% kvinner
og 40% menn hadde ansvar
for vedlikehold og drift.

Alle de foreldreløse barna vi møtte i Malawi gjorde et uslettelig
inntrykk. I Mpandodistriktet alene finnes 25.000 foreldreløse
barn som følge av hiv/aids.

Sterk mottakelse
Mottakelsen i de fire landsbyene som MB/IFS ansatte
støtter var sterk og rørende.
Barn og voksne kom syngende
og dansende mot de hvite
KN-jeepene når vi kjørte
inn i landsbyen. Sangen og
dansen var av en intensitet
Rent vann bæres med glede fra den nye brønnen.
og glød som bare afrikanere kan produsere, og var
et genuint uttrykk for den
skole og ikke bruke hele dagen til å
glede og takknemlighet de ville vise
bære vann. I tillegg til å gi rent vann,
for vannpumpen de hadde fått fra
stod vannpumpen der som et symbol
sine ukjente venner i Norge. Dansen
på liv og endret livskvalitet. Med
uttrykte gleden over færre som døde
stolthet viste de hvordan pumpen,
på grunn av vannbårne sykdommer.
som de selv hadde anlagt med faglig
Barn, særlig jenter, kunne nå gå på
bistand fra KN, virket. Landsbyens

Gjensidig læring
Som en del av besøket var
vi invitert til to dagers
”Interactive Meeting” med
vannkomiteene og komiteene
for de foreldreløse barna. Det
bestod av innledende foredrag
fra oss og gruppe- og plenumsamtaler etterpå. Temaene
varierte fra ”Likeverd mellom
kvinne og mann ut fra et skapelsesteologisk perspektiv”,
”Hvordan påvirker traumatiserende tapserfaringer barn
og hvordan snakke med dem
om dette”. og “Hvordan gi
utviklingsstøtte til barn i
vanskelige situasjoner”. Etter
responsen og engasjementet
å dømme ble dette viktige
møtepunkter med anledning
til refleksjon og høyttenkning
over kulturelle likheter og
forskjeller.
Utvidet perspektiv
Vi tre fra prosjektkomiteen
som reiste denne gang, sitter
igjen med en følelse av å ha
representert Modum Bad med
et utvidet diakonalt perspektiv
som gav mening. Oppdraget
vi fikk med oss derfra, med
å bringe gleden og responsen
fra besøket tilbake til giverne
på MB og IFS, forsvarer kostnadene. Kontakten bør følges
opp, oppgavene er mange.
Modum Bad kan bidra med
mer enn penger. Prosjekt
”Vann for livet” gir resultater
og håp!

lll For prosjektkomiteen ”Vann for livet i
Mpando”: Bente Barstad (fam.avd),
Gudveig Gunnerød (fam.avd.barnehage),
John Kristian Rolfsnes (hovedprest)
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styrende organer, som Norge
yter betydelig bistand til og
som har lang tradisjon på korrupsjon. Derfor var det svært
oppløftende å se og erfare
at KNs arbeid og samarbeid
med den lokale befolkningen,
virkelig kommer landsbyer
og enkeltmennesker til gode.
Kontrastene finner du også
i selve naturen. Vår reise
brakte oss gjennom tørre områder der visnede maisåkrer
grein imot oss fordi regn
tiden har slått feil. I Zombas
høyland (rundt 2000 moh)
var frodigheten betagende og
nesten ”paradisisk”.

Landsbybefolkningens hverdagsliv og helsesituasjon har bedret seg betydelig etter at de har fått brønn med rent vann.

Malawi – et lite land
med stort hjerte
Det vesle landet Malawi,
ligger som et hjerte i Sørøst-Afrika. ”The warm heart
of Africa” blir det ofte kalt.
Og de er virkelig hjertelige,
malawierne! Smilende tar
de imot deg med et ”How
are you today?!” og et
håndtrykk du sent glemmer.
24

Badeliv 3/2005

På invitasjon fra Kirkens Nødhjelp
(KN) besøkte tre av fem medlemmer
i Modum Bads prosjektgruppe Malawi
en drøy uke i vår. Vi reiste for å følge
opp Modum Bads (MB) vannprosjekt
i Mpandodistriktet, rett utenfor
hovedstaden Lilongwe. I snart ett
år har ansatte på MB og Institutt for
Sjelesorg (IFS) frivillig latt seg trekke

i lønn for å støtte KNs etablering av
sikre vannkilder.
Kontrastenes land
Malawi er kontrastenes land. Det er
kort vei fra den dypeste fattigdom
til den privilegerte elite som har det
de trenger og mer til. Denne eliten
finnes frustrerende nok mest i landets

80 prosent i stråhytter
Malawi er et av verdens fattigste land. 80 prosent av de
tolv millioner malawierne
bor i stråhytter i landsbyene.
I Mpandodistriktet bor ca
120.000 mennesker. 25.000
av disse er foreldreløse barn
på grunn av hiv/aids problematikk. Livsvilkårene til
mange av disse barna er svært
krevende og uverdige. Møtet
med dem gjorde inntrykk,
sterkt inntrykk.

vannkomitè med 60% kvinner
og 40% menn hadde ansvar
for vedlikehold og drift.

Alle de foreldreløse barna vi møtte i Malawi gjorde et uslettelig
inntrykk. I Mpandodistriktet alene finnes 25.000 foreldreløse
barn som følge av hiv/aids.

Sterk mottakelse
Mottakelsen i de fire landsbyene som MB/IFS ansatte
støtter var sterk og rørende.
Barn og voksne kom syngende
og dansende mot de hvite
KN-jeepene når vi kjørte
inn i landsbyen. Sangen og
dansen var av en intensitet
Rent vann bæres med glede fra den nye brønnen.
og glød som bare afrikanere kan produsere, og var
et genuint uttrykk for den
skole og ikke bruke hele dagen til å
glede og takknemlighet de ville vise
bære vann. I tillegg til å gi rent vann,
for vannpumpen de hadde fått fra
stod vannpumpen der som et symbol
sine ukjente venner i Norge. Dansen
på liv og endret livskvalitet. Med
uttrykte gleden over færre som døde
stolthet viste de hvordan pumpen,
på grunn av vannbårne sykdommer.
som de selv hadde anlagt med faglig
Barn, særlig jenter, kunne nå gå på
bistand fra KN, virket. Landsbyens
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å dømme ble dette viktige
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Utvidet perspektiv
Vi tre fra prosjektkomiteen
som reiste denne gang, sitter
igjen med en følelse av å ha
representert Modum Bad med
et utvidet diakonalt perspektiv
som gav mening. Oppdraget
vi fikk med oss derfra, med
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fra besøket tilbake til giverne
på MB og IFS, forsvarer kostnadene. Kontakten bør følges
opp, oppgavene er mange.
Modum Bad kan bidra med
mer enn penger. Prosjekt
”Vann for livet” gir resultater
og håp!
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are you today?!” og et
håndtrykk du sent glemmer.
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