
TILBUD for leger

Rådgivning og 
ukeskurs 

Villa Sana drives av en erfaren tverrfaglig stab 
ledet av psykiater. Det er et vakkert hus som gir 
en god ramme for virksomheten. Det er et ønske 
at hverdagene og arbeidet på Villa Sana blir 
preget av god tid, romslighet, raushet og ro. 
Ressurssenteret har ni komfortable rom. 

Vi svarer på alle henvendelser 
kl.08.00-15.30 alle dager. 

Uke 4 
PARKURS

Uke 7 

Uke 10

Uke 16

Uke 22 PARKURS

Uke 24

Uke 35

Uke 38 PARKURS

Uke 41

Uke 45 PARKURS

Uke 48

Kursuker 2018

Modum Bad, Villa Sana, Badeveien 287, 3370 Vikersund
Besøksadresse: Kildeveien 31
Telefon: 32 74 97 00/32 74 98 83 (direkte)
E-post: villasana@modum-bad.no - www.modum-bad.no

RESSURSSENTERET VILLA SANA 



✓ Styrk din  
 bevissthet 
 om legerollen
 
✓ Fore bygg  
 utbrenthet

✓ Styrk helse  
 og livskvalitet

UKESKURS: 
 
Et kurstilbud for ni leger eller seks par, 
hvorav minst en er lege (parkurs), med 
varighet fra lunsj mandag til og med 
lunsj fredag.

Kursukene inneholder undervisning,  
gruppesamtale og tilbud om enkeltsamtale, 
dette kombinert med et godt opplevelses-
orientert og rekreativt tilbud.

Undervisningen handler blant annet om: 
Livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen 
mellom arbeid, samliv og familie, lege-
rollen samt konkrete utbrenningsfore-
byggende tiltak.

Søknadsskjema til legekurs finner du på våre 
nettsider. Brev med bekreftelse om plass på 
kurs vil bli sendt ut ca. tre uker før kursstart.

RÅDGIVNING: 

Et tilbud hvor leger kan søke 
råd og veiledning.  
 
Samtalen foregår over en dag og  
ved behov finnes mulighet for  
overnatting. Vi har også tilbud om 
parrådgivning der legens ektefelle 
eller samboer deltar i samtalen.

Legen tar selv kontakt med Villa Sana  
for en rådgivningsdag. Henvendelsen kan 
skje per telefon eller e-post.

Leger som ønsker å  

forebygge eller trenger 

å snakke om problemer 

i arbeids liv, samliv eller 

fritid. 

Tilbudet gjelder også leger 

som av andre grunner  

ønsker å arbeide med seg 

selv og sin livssituasjon. 

Ønsker å forebygge eller 
trenger å snakke om problemer 
i arbeids liv eller samliv. 

Og deg som ønsker å arbeide 
for endring i arbeids- og 
livssituasjon.

UTGIFTER I FORBINDELSE MED 
KURS OG RÅDGIVNING:
 
Kurs og rådgivning dekkes av Syke-
hjelps- og pensjonsordningen for leger 
(SOP). Reiseutgifter over kr. 500,- 
dekkes også. Inntektstap dekkes ikke.

For deg som:




