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 Beskytter meg 
 Trøster meg
 Viser godhet for meg
 Organiserer følelsene mine

Trygghetssirkelen
Foreldre med fokus på barnets behov

© Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

Jeg
trenger
at du

Støtter min 
utforsking

Tar imot meg når 
jeg søker deg

Jeg 
trenger 
at du

 Passer på meg
 Fryder deg over meg
 Hjelper meg når jeg

trenger det
 Har det gøy med meg

Jeg 
trenger 
at du

Jeg
trenger
at du

Alltid: vær større, sterkere, klokere og god.
Så sant det er mulig: følge mitt barns behov.
Når det er nødvendig: ta ledelsen
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Historikk 

COS-Virginia (R.Marvin) i Norge 

2008 WAIMH i Paris 

2009/2010 og 2012-

Opplæring i Norge v/Bob 

Marvin og Bill Whelan

2014 og 2015 

(neste i 2017)

v/Spedbarnsnettverket



Trygghetssirkelen:

to intervensjonsprogram
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Eksklusjonskriterier 

omsorgspersoner

Alvorlig krise, skilsmisse eller 

konflikt

Misbruk av rusmidler

Er fysisk voldelig

Moderat til alvorlig kognitiv 

svikt

Alvorlig psykisk lidelse

Eksklusjonskriterier barnet

Autisme

Mental retardasjon

Alvorlige utviklingsmessige 

eller medisinske vansker

Alvorlig utagerende og voldelig 

atferd

Familiemodellen
Manualbasert, psykoterapeutisk program 

Egnet for omsorgspersoner (enkeltvis eller par) med barn 

 der barnet har opplevd traumer eller nære relasjonsbrudd 

 der barnet har atferds- og følelsesmessige vansker

 der omsorgsgiver opplever vansker i relasjonen til barnet

 der omsorgspersonen har minst moderat evne til 

reflektiv fungering

Utredning før behandling

Ca. 20 møter (1 år)

Gruppemodellen
Manualbasert, psykoedukativt program

Egnet for omsorgspersoner med barn

 Som opplever vansker i relasjonen til barnet 

 Som har noe evne til å se ting fra barnets ståsted 

 Som har minst moderat evne til reflektiv fungering

10 ukentlige samlinger, to oppfølgingssamlinger med 1 

mnd. mellomrom
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Hva er målet?

Trygg tilknytning hos barnet

Gjennom å øke omsorgspersonens evne til:

-å identifisere barnets signaler

er barnet øverst eller nederst på 

sirkelen?

-forstå barnets behov

hva trenger barnet av meg nå?
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5 dagers kurs i 

tilknytningsteori og 

observasjon

5 dager metodekurs

COS- gruppe

COS- familie

Trening: skåring av 20 

øvingsfilmer med 

fremmedromopptak etter 

skåringsmanual

Veiledning i gruppe

2 gruppeforløp (ca 50 t)

2 familier (ca 120 t)

COS Opplæringsprogram (1,5-2 år)

Reliabilitetstest

Skåring av 12 

opptak av 

fremmedrom-

situasjonen

Sertifisering 

etter egne 

sertifiserings

kriterier



Veiledning

Omfang

Gruppemodellen: 

Totalt ca 50 t veiledning

Familiemodellen: 

Totalt ca 120 t veiledning

Antall veiledere (pr. 01.09.16)

6 veiledere familiemodellen

7 veiledere gruppemodellen

2 metaveiledere



COS sertifiserte – pr. fylke 
Familiemodell 

Østfold 3
Akershus 3
Oslo 3
Hedmark 0
Oppland 2
Buskerud 1
Vestfold 2
Telemark 0
Aust-Agder 1
Vest-Agder 0
Rogaland 6
Hordaland 15
Sogn og Fjordane 3
Møre og Romsdal 0
Sør-Trøndelag 8
Nord-Trøndelag 1
Nordland 2
Troms 2
Finnmark 0
Totalt 52

24. August 2016 - Unni Rosenkilde

COS sertifiserte – pr. fylke 
Gruppemodellen

Østfold 1
Akershus 0
Oslo 5
Hedmark 0
Oppland 0
Buskerud 0
Vestfold 0
Telemark 0
Aust-Agder 4
Vest-Agder 1
Rogaland 5
Hordaland                                       5
Sogn og Fjordane 1
Møre og Romsdal 0
Sør-Trøndelag 10
Nord-Trøndelag 0
Nordland 3
Troms 1
Finnmark 0
Totalt                                             36



I need    
you to...  

Support My 
Exploration

Protect me 
Comfort me
Delight in me
Organize my feelings

Welcome My
Coming To You

I need     
you to...

Watch over me
Delight in me
Help me
Enjoy with me

CIRCLE OF SECURITY®

THERAPIST ATTENDING TO THE PARENT’S NEEDS

Always: be BIGGER, STRONGER, WISER, and KIND.

Whenever possible: follow the parent’s need.

Whenever necessary: take charge.



CIRCLE OF SECURITY®

SUPERVISOR ATTENDING TO THE THERAPIST’S NEEDS

Always: be BIGGER, STRONGER, WISER, and KIND.

Whenever possible: follow the therapist's need.

Whenever necessary: take charge.

Protect me 
Comfort me
Delight in me
Organize my feelings

I need
you to...  

Support My 
Exploration

Welcome My
Coming To You

I need 
you to...

Watch over me
Delight in me
Help me
Enjoy with me



Bettina Nielsen, PhD-Stipendiat

Filip Drozd, veileder

Kari Slinning, veileder

Hanne Weie Oddli, veileder



1. Implementation strategies used for an attachment-based 
intervention ('Circle of Security') in health services: An 
implementation protocol.

2. Therapists’ and caregivers’ appraisals of Circle of 
Security: The quality improvement of an attachment-
based intervention in Norwegian health services.

3. The implementation of Circle of Security in health 
services: Linking implementation outcomes and 
effectiveness outcomes.



Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). Implementation research: A synthesis of the literature. 

Tampa, FL: National Implementation Research Network,

‘… et sett av spesifiserte aktiviteter som skal til for å 

gjennomføre en bestemt metode eller et 

behandlingsprogram i praksis.’ 

– Fixsen et al., 2005



Første artikkel i PhD prosjektet

• Ideelt sett bør en slik protokoll for implementeringsstrategier utvikles i 
planleggingsfasen, men det kan også gjøres i reflektiv/evalueringsfase som 
også er et viktig steg av implementeringen.

• Det vil bli laget en implementeringsprotokoll basert på 
implementeringsstrategiene som Proctor og kollegaer (2013) har anbefalt for å 
spesifisere og rapportere implementering.

Implenteringsstrategier: “methods or techniques used to enhance the adaption, 
implementation and sustainability of a clinical program or practice” (Proctor et 

al., 2013)

• Hittil er det gjennomført uformelle intervjuer av COS veiledere, samt et 
personal i administrasjonen på RBUP som har ansvar for COS, for å 
identifisere sentrale implementeringsstrategier.

• Disse vil videre bli navngitt/kategorisert, definert og spesifisert/organisert. 



• Navngi/kategorisere: Her refererer de  til en prosess hvor man gir 
et ordentlig navn/kategori på strategier, fortrinnsvis, ved å bruke et 
vokabular som er konsistent med tidligere litteratur.

I dette tilfelle vil strategiene bli navnet/kategoriser primært ut i fra en 
taksonomi  for implementering strategier (The Expert 
Recomendations Implementing Change; Powell et al., 2015).

• Definere: konseptuelt definere grundig hva de forskjellige 
strategiene innebærer.

• Spesifisere/organisere: Til slutt skal de sentrale strategiene 
organiseres i henhold til Proctor’s syv dimensjoner. 



Name it: Define it:

Conduct training. Plan for and conduct training in the clinical innovation in an ongoing way. 

Audit and provide 

feedback.

Collect clinical performance data over a specific time period and give it to supervisors to 

evaluate and modify behavior.

Develop and 

organize quality-

monitoring 

systems.

Develop and organize systems and procedures that monitor’s clinical processes and/or 

outcomes for the purpose of quality assurance and improvements.

Develop 

educational 

materials.

Develop and format manuals, toolkits, and other supporting materials in ways that make 

it easier for stakeholders to learn about the innovation and for clinicians to learn how to 

deliver the clinical innovation.

Distribute 

educational 

materials.

Distribute educational materials (including guidelines, manuals, and supportive 

materials) in person, by mail, and/or electronically.

Make training 

dynamic.

Vary information delivery methods to cater to different learning styles and work context, 

and shape the training in the innovation to be interactive.

Mandate change. Have leadership declare the priority of the innovation and their determination to have it 

implemented.

Obtain formal 

commitments.

Obtain written commitments from key partners that state what they will do to implement 

the innovation.



1. Aktør(er): Hvem som leverer strategien.

2. Handlingen: Hva som blir gjort.

3. Målet/målgruppen: Mot hva eller hvem, på hvilket 

nivå.

4. Temporalitet: Når eller i hvilken fase.

5. Dose: Hvilken frekvens eller intensitet.

6. Implementerings utfallet/utfallene som blir påvirket

7. Berettigelse: Basert på hvilken teori, empirisk eller 

pragmatisk berettigelse



An example of specifications of strategies used to implement COS-Virginia-family model in healthcare 

services.

Strategy: Conduct ongoing training

Actor(s): Supervisors

Action: Training in attachment theory and observation of caregiver-child dyads based on the 

strange situation procedure (SSP: Ainsworth, 1968), the COS Virginia family model 

manual (Marvin & Whelan, 2010), and -measurements (i.e. coding the SSP, and COS 

interview). The therapist under training need to be able to successfully code 80 % of a set 

of 20 SSP videos of caregiver-child dyads in order to become certified in coding 

attachment patterns by using the strange situation. 

Target Action: Clinicians with a minimum of three years clinical education, who preferably have 

colleagues certified in the COS Virginia family model at their place of work, or colleagues 

training to become certified.

Temporality: The training starts before the intervention is implemented and last approximately 2.5 years.

Dose: The educational course last for 10 days divided into two section, each day lasting 6 hours. 

Altogether, the training period last about 2.5 years. 

Implementation

outcome(s)

affected:

Acceptability, appropriateness, fidelity, sustainability. 

Justification: Effective training should consist of presenting information/knowledge (i.e., attachment 

theory), providing demonstrations either live or recorded (i.e., SSP practice videos) 

concerning the important parts of the program, combined with the opportunity to practice 

key skills in training setting (Joyce & Showers, 2002)





SWOT-metodikk 
(Strength – Weaknesses – Opportunities - Threats)

SWOT er en metode for strategisk planlegging der 

man ser på styrker, svakheter, muligheter og 

trusler

Deretter matches data og konverteringsstrategier 

konverterer svakheter og trusler til styrker og 

muligheter



SWOT-intervju 
(Strength – Weaknesses – Opportunities - Threats)

Strength: Hva er styrkene til COS?

Weaknesses: Hva er svakhetene til COS?

Opportunities: Hva er mulighetene til COS?

Threats: Hva er truslene ved COS?



Eksempel på temaer i hver kategoriStyrker Svakheter Muligheter Trusler

S1. COS-F er en av de

beste behandlingene vi 

har i dag, den er svært 

effektiv.

W1. COS-F krever 

mye tid og ressurser.

O1. Noen deler av 

COS-F kunne vært 

kuttet ned (f.eks. 

psyko-edukasjon). 

T1. Man mangler ofte 

tid og/eller ressurser

til at nok personer kan 

tilbys COS-F.

S2. Sirkel historier W2. Omsorgsgivernes

gjengivelse av sirkel 

historier fra 

hjemmesituasjoner 

kan vike endel fra 

virkeligheten. 

O2. Supplere med å ta

samspills-videoer 

underveis og lage 

sirkelhistorier av det 

som skjer i videoene. 

T2. Noen familier er 

for «dårlige» til å ha 

nytte av COS. Ikke 

god nok refleksiv 

kapasitet til å ta til seg 

innholdet. 

S3. Ved bruk av 

fremmedsituasjonen

prosedyren og COSI 

får man veldig mye 

informasjon på kort 

tid. 

W3. Det tar for lang 

tid fra man tar 

fremmedsituasjonen 

prosedyren til du 

begynner å se filmen i 

behandlingen. 

O3. Bruke enda mer 

av videoene fra 

fremmedsituasjonen 

prosedyren i 

behandlingen. 

T3. Det er ikke alltid 

man har tilgang til 

hjelp fra andre på 

arbeidsplassen.

S4. En fordel med  

manualbaserte

intervensjoner er at 

man har et veldig 

fokus. 

W4. COS-F manualen 

kan være litt rotete og

utydelig.

O4. Gjøre manualen 

mer tydelig (f.eks. 

utheve foran hver fase 

hva som er det 

viktigste å få med 

seg).  

T4. Man kan bli  for 

fokusert på manualen 

og "dagens tema" 

(mindre sensitiv til 

omsorgsgiverne).            



Styrker Svakheter
M

u
li

g
h

et
er

Bruke styrker for å utnytte muligheter

S2/O2 – Sirkelhistorier/Samspillsopptak

Når man skal bruke sirkel historier kan man 

supplere med samspills-videoer hjemmefra 

eller på kontoret til terapeuten, slik at 

omsorgsgiver og terapeutene ser det samme. 

Alle har et mobilkamera; økt økologisk 

validitet; lettere å fange opp ‘tomt språk’ 

Overkomme svakheter ved å utnytte

mulighetene

W4/O1 – Manual/Tidkrevende

Revidere manualen slik at den blir mer 

tydelig og vurdere hva som er viktigst å 

fremheve, ev. ekskludere deler av manualen 

som er for omfattende for å gjøre 

intervensjonen mer tids-effektiv.

T
ru

sl
er

Bruke styrkene for å unngå truslene

S4/T4 – Manual/Sensitivitet til

omsorgsgivere

For en mer fleksibel bruk av manual og 

tilpasning av behandling til omsorgsgivere, 

må det sikres mengdetrening på 

arbeidsplassen etter sertifisering.

Minimere svakhetene og unngå truslene.

W4/T2 – Manual/Foreldrekarakteristikk

Ved å være enda mer tydelig i manualen vedr. 

inklusjons- og eksklusjonskriterier kan man 

unngå å henvise for «dårlige» familier til 

COS behandling. 



Takk for meg!

Bettina Nielsen, PhD-Stipendiat

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Tlf: +47-22845218

E-post: bettina.nielsen@psykologi.uio.no



COS-veilederes opplevelser og 

erfaringer med trygghetssirkelen

Innlegg på symposiet: «Implementering av Trygghetssirkelen i 
norske helse- og sosiale tjenester: En studie ved bruk av ulike 
forskningsperspektiver.»

Psykologikongressen, Oslo 2016

Psykologspesialist Kjersti Sandnes, RKBU, NTNU
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Hvordan bruke 8 års erfaring med 

opplæring og veiledning i videre 

implementering?



Eksempel på temaer i hver kategoriStyrker (S) Svakheter (W) Muligheter (O) Trusler (T)

S1. Trening og 

sertifisering i koding 

av Fremmedrom-

situasjonen

W1. Vanskelig for

foreldre med lav 

kognitiv kapasitet

O1. Utvikle struktur 

for resertifisering og 

måle fidelity til 

manualen

T1. Få undervisere og 

veiledere gjør 

implementerings-

arbeidet sårbart

S2. Grundig opplæring

og tett veiledning før 

sertifisering i metoden

W2. Å bruke 

filmopptak fra 

fremmedrom kan være 

overveldende for 

foreldre med PTSD

O2. Utvikle kriterier

for resertifisering av 

koding av 

Fremmedrom-

situasjonen

T2. Mangler tid og 

ressurser til å utvikle 

og implementere 

endringer

S3. Progresjonen i 

manualene

W3. Metoden kan 

forsterke foreldrenes 

skyldfølelse

O3. Finne materiale 

(for eksempel 

filmklipp) som kan 

hjelpe terapeuten å 

justere intervensjonen 

til familiens- eller 

gruppas behov

T3. Mangler rutiner 

for å måle 

behandlingseffekt hos 

barnet

S4. Jobber med 

foreldrenes reflektive

fungering og forståelse 

for barnets indre liv

W4. Inklusjons- og 

eksklusjons-kriteriene 

er for generelle

O4. Spesifisere 

inklusjons- og 

eksklusjons-kriteriene

T4. Mangler støtte til 

forskning



Styrker (S) Svakheter (W)
M

u
li

g
h

et
e
r

(O
)

Bruke styrker for å utnytte muligheter

Utvikle kriterier for resertifisering (for å 

sikre fidelity til manualen) ved å bruke 

eksisterende sertifiseringskriterier og 

manualen 

Overkomme svakheter ved å utnytte

mulighetene

Utvikle manualene til å inkludere noen

retningslinjer for tilpasning av intervensjonen

til de ulike behov hos omsorgsgiverne

T
ru

sl
er

(T
) Bruke styrkene for å unngå truslene

Øke utbytte av intervensjonen for foreldre

med lav kognitiv eller refleksiv kapasitet

ved å ha mer fleksibel bruk av filmopptak

av foreldre-barn-samspillet.

Minimere svakhetene og unngå truslene

Prioritere forskning og evaluering av metodene

for å kunne få mer støtte til implementering. 
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Takk for meg!

Kjersti Sandnes 
 
Universitetslektor/psykologspesialist 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt–Norge) 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) / Det medisinske fakultet 

Tlf: 73 55 15 02 / 91 67 27 56 

 
ntnu.no/rkbu 
facebook.com/RKBUmidt / twitter.com/RKBUmidt_NTNU 



Trygghetssirkelen: 

Et implementeringsperspektiv

FILIP DROZD, PhD

Nasjonalt kompetansenettverk for 
sped- og småbarns psykiske helse



IMPLEMENTERING
DEFINISJON

Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). Implementation research: A synthesis of the literature. 

Tampa, FL: National Implementation Research Network,

‘‘… et sett av spesifiserte aktiviteter som skal til for å 

gjennomføre en bestemt metode eller et 

behandlingsprogram i praksis.’ 

– Fixsen et al., 2005

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 3101.09.16



KJERNEKOMPONENTER
DEFINISJON

‘… elements that are judged necessary 

to produce desired outcomes…’ 

– Blase & Fixsen (2013)

Blase, K. A., & Fixsen, D. L. (2013). Core intervention components: Identifying and operationalizing what makes programs work. 

Washington, DC: US Department of Health and Human Services.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 3201.09.16



KJERNEKOMPONENTER
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Integrerte 

og

kompenseren

de

Lederskap

Beslutningsstøtte

Resultatvurdering

Administrasjon

System-

arbeid

Veiledning

Opplæring

Seleksjon

AdaptivtTeknisk

01.09.16

 Holdninger

Motivasjon

 Kvalifikasjoner

 Kunnskap- og 

 Ferdighetsnivå

Mestring

 Prosess

 Klientrapport

 Emosjonell støtte

 Henv.rutiner

 Kommunikasjon

 Planarbeid

 Saksmengde

 IT-systemer

 Stillingsbeskriv.

 Journaler

 Datainnsamling

 Rapportering

 Motivasjon

 Grad av støtte

 Problemløsning

 Målsettinger

 Tid

 Finansiering

 Fidelity

 Kliniske resultater

 Produktivitet



IMPLEMENTERINGSSTRATEGI
DEFINISJON

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 34

‘methods or techniques used to enhance 

the adoption, implementation, and sustainability of a 

clinical program or practice’ 

– Proctor et al. (2013)

Proctor, E. K., Powell, B. J., & McMillen, J. C. (2013). Implementation strategies: Recommendations for specifying and

reporting. Implementation Science, 8(1), 139. doi:10.1186/1748-5908-8-139

01.09.16



IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER

• Krav til terapeuter (dvs. kvalifikasjoner)

• Utvikle opplæringsmateriell (f.eks. manualer)

• Distribusjon av opplæringsmateriell

• Gjennomføre opplæring (f.eks. kodekurs)

• Dynamisk opplæring (f.eks. forelesninger og observasjon)

• ‘Audit and feedback’ (dvs. veiledning)

• Sertifisering

• Teknisk støtte (f.eks. videoopptak)

• Tilpasning av lokaler (dvs. fremmedrom)

• Arbeidsgiveravtale (dvs. 20% av stilling til COS)

• Spredningsmodell for COS (Øst og Sør, Midt og Vest)

TRYGGHETSSIRKELEN

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 3501.09.16

Nielsen, B., Slinning, K., Weie, H. O. & Drozd, F. (in preparation). Implementation strategies used for an attachment-based 

intervention ('Circle of Security') in Norwegian health services. Health Services Research.



IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 3601.09.16

Integrerte 

og

kompenseren

de

Lederskap

Beslutningsstøtte

Resultatvurdering

Administrasjon

System-

arbeid

Veiledning

Opplæring

Seleksjon

AdaptivtTeknisk

 Kvalifikasjoner

 Terapierfaring

 Intervjuer

Opplærings-

materiell

 Dynamisk 

trening

 ‘Audit and feedback’

 Vedlikeholdsseminar

 Teknisk støtte

 Fremmedrom

 Arbeidsgiver-

avtale

 Sertifisering 

(fidelity)



OPPSUMMERT
STRATEGIER FORDELT PÅ KJERNEKOMPONENTER

01.09.16Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 37

Seleksjon

Opplæring

Veiledning

Resultatvurderinger

BeslutningsstøtteAdministrasjon

Systemarbeid

Adaptivt lederskap

Teknisk lederskap



VEILEDERE

S

S1. Trening og 
sertifisering i 
koding av 
Fremmedrom

S2. Grundig 
opplæring og 
tett veiledning 
før sertifisering

S3. Progresjonen i 
manualene

S4. Jobber med 
foreldrenes 
reflektive
fungering og 
forståelse for 
barnets indre liv

W

W1. Å bruke 
filmopptak fra 
fremmedrom 
kan være 
overveldende for 
foreldre med 
PTSD

W2. Metoden 
kan forsterke 
foreldrenes 
skyldfølelse

W3. Inklusjons- og 
eksklusjons-
kriteriene er for 
generelle

W4. Vanskelig for
foreldre med lav 
kognitiv 
kapasitet

O

O1. Utvikle 
struktur for 
resertifisering og 
mål på fidelity

O2. Utvikle 
kriterier for 
resertifisering av 
koding av 
Fremmedrom

O3. Finne 
materiale (f. eks. 
filmklipp) som 
kan hjelpe T å 
justere COS til 
familiens- eller 
gruppas behov

O4. Spesifisere 
inklusjons- og 
eksklusjons-
kriteriene

T

 T1. Få 
undervisere og 
veiledere gjør 
implementerings-
arbeidet sårbart

 T2. Mangler tid 
og ressurser til å 
utvikle og 
implementere 
endringer

 T3. Mangler 
rutiner for å måle 
behandlingseffek
t hos barnet

 T4. Mangler
støtte til forskning

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør | www.r-bup.no 3801.09.16



VEILEDERES SWOT-ER

Integrerte 

og

kompenseren

de

Lederskap

Beslutningsstøtte

Resultatvurdering

Administrasjon

System-

arbeid

Veiledning

Opplæring

Seleksjon

AdaptivtTeknisk

 Inkl.-

/ekskl.kriterier

(W3/O4)

 Omsorgs. refl. 

fungering 

(S4/W4)

 Foreldre med 

PTSD (W1/W2)

Grundig 

opplæring (S2)

 Tett veiledning 

(S2)

 Manglede 

forskningsstøtte (T4)

 Filmklipp (O3)

 Få undervisere 

og veiledere 

(T1)

 Mangler rutiner for 

måling av effekt 

(T3)

 Tid og ressurser 

til utv.arbeid

(T2)

 (Re-)sertifisering i fremmedrom (S1/O2)

 Utvikle mål på fidelity (O1)

 Progresjon i manualene (S3)
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TERAPEUTER

S

S1. COS-F er en
av de beste 
behandlingene 
vi har i dag, den 
er svært effektiv

S2. Sirkelhistorier

S3. Ved bruk av 
fremmedrom og 
COSI får man 
mye informasjon 
på kort tid

S4. En fordel med  
manualbaserte 
intervensjoner er 
at man har et 
veldig fokus 

W

W1. Krever mye 
tid og ressurser

W2. 
Omsorgsgivernes 
gjengivelse av 
sirkelhistorier fra 
hjemmesituasjon 
kan vike endel 
fra virkeligheten

W3. Tar for lang 
tid fra man tar 
fremmedsituasjo
nen prosedyren 
til du begynner å 
se filmen i 
behandlingen

W4. COS-F 
manualen kan 
være litt rotete 
og utydelig

O

O1. Deler kunne 
vært kortet ned 
(f.eks. psyko-
edukasjon)

O2. Supplere 
med 
samspillsvideoer 
underveis og 
lage sirkelhistorier 
av det som skjer i 
videoene

O3. Bruke enda 
mer av videoene 
fra fremmedrom i 
behandlingen

O4. Tydeliggjøre 
manualen (f.eks. 
utheve hva som 
er det viktigste i 
hver fase)

T

 T1. Mangler ofte 
tid og/eller 
ressurser til at 
mange nok kan 
tilbys COS-F

 T2. Noen familier 
er for «dårlige» til 
å ha nytte av 
COS. Ikke god 
nok refl. 
kapasitet

 T3. Ikke alltid 
tilgang på hjelp 
fra andre på 
arbeidsplassen

 T4. Kan bli for 
fokusert på 
manualen og 
mindre sensitiv til 
omsorgsgiverne
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TERAPEUTENES SWOT-ER

Integrerte 

og

kompenseren

de

Lederskap

Beslutningsstøtte

Resultatvurdering

Administrasjon

System-

arbeid

Veiledning

Opplæring

Seleksjon

AdaptivtTeknisk

Omsorgsg. refl. 

kapasitet (T2)

 ‘Tomt språk’ 

(W2)

 Manglende 

kollegial støtte 

(T3)

 Krever mye/mangel 

på tid og ressurser 

(W1/T1)

 Effekt/nytteverdi (S1)

 Sirkelhistorier (S2/W2/O3)

 Fremmedrom (S3/W3/O3)

 Manual gir fokus (S4)

 Manual utydelig/tar fokus (W4/O4/T4)
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OPPSUMMERT
STRATEGIER OG SWOT-ER FORDELT PÅ KJERNEKOMPONENTER

Seleksjon

Opplæring

Veiledning

Resultatvurderinger

BeslutningsstøtteAdministrasjon

Systemarbeid

Adaptivt lederskap

Teknisk lederskap

Implementeringsstrategier Terapeuter og veiledere
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IMPLIKASJONER
HVORDAN FORSTÅ DET SOM BLIR SAGT?

Manual

Seleksjon

Opplæring

Veiledning

Resultatvurderinger

BeslutningsstøtteAdministrasjon

Systemarbeid

Adaptivt lederskap

Teknisk lederskap
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‘Take-Home Message’

TENK IMPLEMENTERING!
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Effektiv 
intervensjon

(Hva)

Effektiv 
imple-

mentering
(Hvordan)

Positive 
resultater



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
FILIP DROZD

Epost: filip.drozd@r-bup.no


