HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med:

Avdelingsleder Kristin Krantz Westrum på telefon
32 74 97 00 (sentralbord) eller e-post: kristin.westrum@modum-bad.no

Les mer om behandlingen på www.modum-bad.no

MODUM BAD – EN DIAKONAL STIFTELSE
Modum Bad er en diakonal stiftelse som fremmer psykisk helse og
livskvalitet. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til 100
behandlingsplasser for mennesker med psykiske lidelser. Områdene er
angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumer samt familiebehandling.
I Vikersund har vi voksenpsykiatrisk poliklinikk og i Oslo en
traumepoliklinikk. Virksomheten omfatter også Forskningsinstituttet,
Institutt for Sjelesorg og Kurs- og kompetansesenteret.
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Modum Bad – Avdeling for spiseforstyrrelser

Om behandlingen

Ved Modum Bad har vi behandlet spiseforstyrrelser i over 20 år. Vi gir
døgnbehandling til pasienter over 18 år, der spiseforstyrrelsen er hovedutfordringen, og der lokal behandling enten ikke har vært tilstrekkelig, eller
av andre årsaker ikke kan eller skal forsøkes. De fleste av våre pasienter har
langvarige spiseforstyrrelser og flere tidligere behandlingsforløp.

Pasientene får utredning og tilbud om en av to ulike psykoterapeutiske
behandlinger i grupper. Kognitiv adferdsterapi (CBT) eller medfølelsefokusert
terapi (CFT). I begge behandlingsmodellene blir pasientene innlagt. Forløpet
varer i 12-14 uker. Fokus er på normalisering av spisemønster. Ved behov tilbyr vi
individuelt tilrettelagte forløp, også utenfor grupper. Spesielt dersom pasienten
har mindreårige barn.

Vår behandling er rettet mot pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser (Anorexia
nervosa og Bulimia nervosa). I tillegg behandler vi komorbide tilstander som
f.eks. depresjon/angst, PTSD, dissosiasjon og relasjonelle vansker.

Kognitiv adferdsterapi (CBT)

Medfølelsefokusert terapi (CFT)

Fokus på overevaluering
av mat, kropp og vekt

Vi har tilbud til de som:
	
Er over 18 år
Har spiseforstyrrelsen som
hovedtilstand, men kan
ha komorbiditet
	
Er i stand til å nyttiggjøre
seg intensiv psykoterapi,
individuelt og i gruppe
	
Er motivert for endring

Vi har ikke tilbud ved:
	
Ustabil, uavklart eller alvorlig
somatisk tilstand som krever
omfattende oppfølging
(inkl. alvorlig undervekt
der det vil være risiko for
reernæringssyndrom)
	
Aktiv suicidalitet eller alvorlig
selvskading der intensiv
psykoterapi vil kunne forverre
ustabilitet
	
Pågående misbruk av
rusmidler
Psykoselidelser

	
Kognitiv restrukturering
	
Undersøke kjernegjentagelser,
dysfunksjonelle antagelser og
negative automatiske tanker

	
Fokus på skam og selvkristiske
tanker
	Utvikle en medfølende holdning
til seg selv og andre, via bl.a
medfølende brevskriving og
oppmerksomt nærvær
	Utfordre frykt og motstand
mot medfølelse

	
Utfordre atferd som opprettholder spiseforstyrrelse

Henvisningsrutiner og pakkeforløp
Vi mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten og fastleger. Se nettsiden for
henvisningsrutiner: www.modum-bad.no
Vi ønsker tett kontakt med øvrig hjelpeapparat. Tilknytning til lokalt DPS og/
eller fastlege er sterkt ønskelig fordi det som regel er behov for oppfølging
både før, under og etter innleggelse hos oss. Grundige henvisninger hjelper oss
å finne rett behandling.

