
MODUM BADS VERDIER

En mann spurte: ”Hvem er min neste?” Jesus tok dette opp og sa:

”En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i 
hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot 
ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme 
vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en 
levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan 
som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, 
fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte 
olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen 
opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 
Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 
”Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når 
jeg kommer tilbake”

”Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham 
som ble overfalt av røvere?” Mannen svarte: ”Den som viste 
barmhjertighet mot ham.” Da sa Jesus: ”Gå du og gjør som han.”

(Lukas 10,29-37)

Hvem er min neste? 
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Diakoni
Ordet diakoni kommer fra gresk og 
betyr tjeneste. I Det nye testamentet 
brukes diakoni som beskrivelse 
av nestekjærlighet som viser seg i 
praktiske handlinger for andre. 

Til grunn for denne nestekjærligheten 
ligger et menneskesyn som fastholder 
at alle mennesker har en iboende 
verdighet ingen har rett til å krenke. 
Alle skal møtes med samme respekt og 
omsorg, uansett livssituasjon, livssyn og 
bakgrunn. 

Samlende og motiverende
Vi ønsker at Modum Bads diakonale 
verdier og visjon skal være samlende 
og motiverende faktorer for hele 
organisasjonen. Medarbeidere kan dele 
disse verdiene fra et annet ståsted enn 
det kristne. Det er en berikelse at våre 
ansatte representerer ulike livssyn og 
speiler mangfoldet i samfunnet.

Respekt og refleksjon
Det er viktig for Modum Bad å gi rom 
for refleksjon rundt temaer knyttet til 
livssyn og eksistensielle spørsmål.

Som diakonal virksomhet er det 
naturlig å legge til rette for at 
pasienter og ansatte som selv 
ønsker det kan delta på andakter og 
gudstjenester i vår regi. 

«En kilde til liv»
Det er ved å utvikle oss i spenningen 
mellom tradisjon og forandring at 
ansatte og ledelse best kan videreføre 
diakoniens lange tradisjon med å 
gi omsorg og bidra til utvikling og 
vekst hos mennesker. Det er ved å 
vise nestekjærlighet i vår utøvelse av 
faglighet, at vi i fremtiden fremdeles 
kan være en kilde til liv. 

Retningsgivende
Det er ønskelig at Modum Bads 
verdigrunnlag i størst mulig grad 
er retningsgivende for den enkelte 
medarbeider. Av den grunn forventes det 
at alle ansatte: 

•  kjenner institusjonens verdigrunnlag 
og arbeider aktivt for at det realiseres 

•  lar nestekjærlighet styre sine 
handlinger og møter med andre

•  utfører sitt arbeid med høy grad  
av faglighet 

De diakonale verdiene er førende på et 
overordnet, strategisk nivå. Dette ved 
at de angir retning for prioriteringer, 
satsningsområder og hvilke målgrupper 
vi utvikler tilbud for. Som diakonal 
institusjon søker Modum Bad å være 
våken for behovene til sårbare grupper 
i samfunnet. Vi ønsker å ligge i front når 
det gjelder å utforme tilbud i tråd med ny 
kunnskap og faglig forståelse. 

Modum Bad er en diakonal institusjon. Det betyr at våre 
verdier er forankret i et kristent humanistisk menneskesyn. 

Modum Bads verdier Modum Bad – en kilde til liv

FAKTA OM MODUM BAD

nestekjærlighet verdighet respekt omsorg

•  En diakonal institusjon 
som gjennom behandling, 
forebygging, sjelesorg, forskning 
og fagutvikling fremmer psykisk 
helse og livskvalitet. 

 
•  Virksomheten omfatter: 
 •  Sykehus innen psykisk 

helsevern 

 •  Allmennpsykiatrisk  
poliklinisk behandling

 •  Forskningsinstitutt

 •  Institutt for Sjelesorg

 •  Kildehuset – senter for 
formidling og forebygging

 •  Ressurssenteret Villa Sana 
for helsepersonell

 •  Traumepoliklinikk i Oslo


