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Familieavdelingen ved Telemark barne- og familiesenter

- BUFETAT

- Høyrisiko familier m/barn 0-12 
år

- 4 familier 

- Terapeutisk mandat 

- Behandlingsteam

- Helhetlig & sammensatt 
behandlingstilbud



Høyrisiko 



Høyrisiko 



Det terapeutiske mandatet



Barnevern  

Albina Kumirova



Vi kan ikke fortelle foreldrene at de skal ha tillit 
til oss, de må erfare det….

Vi kan ikke fortelle foreldre hvordan de skal 
være med barna sine, de må gjøre seg 

erfaringer….



COS



2009: Ønsket av ledelsen 

2010: Ansatte psykologer med COS-P

2011: Psykologer tok COS-I

2011- d.d. Miljøterapeuter COS-P

2018- Kjernesensitiviteter & «Fidelity»



Dagens praksis COS

- Ukentlig COS-P gruppe 
ledet av miljøterapeuter

- Integrering av COS-I 



Å bruke COS i miljøterapien

‘’Det  at kan bruke miljøterapien gir oss adgang til flere 
arenaer for å nå familien. Vi får anvendt COS i 

konkrete situasjoner gjennom dagen med foreldre. De 
får ‘’høy dose COS’’

Klipp 1: «Å konkretisere, oversette og praktisere i 
miljøet»

1. å oversette og praktisere i miljøet.pptx

Klipp 2 «Å pakke ut»
2. å pakke ut-mamma.pptx

1. å oversette og praktisere i miljøet.pptx
2. å pakke ut-mamma.pptx


COS hjelper oss å reparere brudd

‘’ Det gir oss mot til å si i fra om omsorgssvikten, 
fordi vi har et verktøy til å reparere brudd’’

Klipp 3 – «Om reparasjon og brudd med 
forelderen»

3. Brudd og Reparasjon med foreldre.pptx

3. Brudd og Reparasjon med foreldre.pptx


«å være» COS sammen med familiene 

‘’Mange har vanskeligheter med å forstå sirklene 
med egne barn. Det er viktig at vi i miljøet bidrar 

til og beskriver det vi ser av sirklene mens det 
pågår med familiene`’

Klipp 4: «Å være COS»

4. Å være COS sammen med familien.pptx

4. Å være COS sammen med familien.pptx


«å være» COS sammen med 
familiene

«Nesten alle som har kommet til oss har hatt COS 
før. De har ikke skjønt det. De har hørt COS, 

men de har ikke praktisert det. Her må vi praktisere 
det. På lekerommet når vi er sammen kan jeg spørre 

hvor er barnet på sirkelen nå? Sammen forsøker vi å 
se sirkelen i levende livet, ikke bare på papiret. »

Miljøterapeut, Tbfs



COS-I
COS Intervention



Om å utforske egne strev og kjenne på det 
vanskelige Klipp 5:: mamma 



COS-I og invitasjonen om å se 
på egne omsorgserfaringer



Forståelsen av egen oppvekst og 
relasjon til egen mor

Klipp 6- mamma



Å være med seg selv for å være med 
barnet Klipp 7: mamma



Det empatiske skiftet
Klipp 6: mamma



Veien videre
9. Fidelity.pptx

Sanse-
motorisk

Forskning«Fidelity»

9. Fidelity.pptx


Menneskets uendelige verdi 
(Infinite Worth)
Mamma anonym3.pptx

Mamma anonym3.pptx


Takk for oss…


