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Tilknytningspsykologene
Kunnskapsformidling og klinikk

–Ainsworth, 1973

Tilknytning - en dypfølt forbindelse. 

–Tronick, 1989; Stern, 1985; 2000; 2010

Det å synkronisere oss med hverandre, synes å være 
er en grunnleggende drivkraft i oss mennesker. 

– Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016

Trygge barn opplever samhørighet i et bredt 
spekter av affektive tilstander. 



–Beebe, 2014

Gjenntatte erfaringer med feilinntoninger og 
mangel på synkronitet leder til utrygghet 

– van IJzendoorn, 1999

14 % i middelklasse, ikke-klinisk populasjon

– Cichetti, mfl, 1990

I høy risikogrupper opptil 90% (f.eks. blant 
mishandlede barn)

Forstyrret affektiv kommunikasjon fra omsorgsgiver  
(AMBIANCE) (Lyons-Ruth, mfl. 1999)

❖ Motsetningsfylt affektiv kommunikasjon: (f.eks snakker med innbydende 
stemme, men blokkerer fysisk barnets tilgang, upassende eller manglende 
respons på barnet)

❖ Rolle- / grenseforvirring: (f.eks. drar oppmerksomenheten mot seg selv når 
det er barnet som har et behov)

❖ Skremt / skremmende, desorientert atferd: (f.eks synes forvirret, nølende , 
eller skremt med barnet)

❖ Invaderende/negativ atferd, fysisk og verbal: (f.eks tillegger barnet 
negative egenskaper, mobber/erter barnet)

❖ Tilbaketrekning, fysisk og emosjonell avstand: (f.eks samhandler på 
avstand, samhandler stille, går rundt spedbarn)
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❖ Utredning: Ingen
❖ Psykoedukasjon: Grafikk og 

DVD
❖ Individuelle prosesser: 

Psykoedukasjon med innebygd 
prosess, gruppeeffekt.

❖ Kompetansekrav: 4 dagers 
workshop. Videoveiledning, 
Fidelity Manual.

❖ Utredning: COSI og FS
❖ Psykoedukasjon: Grafikk
❖ Individuelle prosesser: 

Psykoedukasjon, gruppeffekt, 
gjennomgang av FS.

❖ Kompetansekrav: 10 dagers 
workshop og 1 1/2 år 
gruppeveiledning.
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Trygghetssirkelen for foreldre  
Veikart til å se barnet innenfra
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Forskningsstatus 
COS International-Programmene

❖ Referanse for forskningssatus: Woodhouse, S.S., Powell, B. , Cooper, G., Hoffman, K. & Cassidy J. 
(2017) The Circle of Security Intervention: Design, Research, and Implementation. I H. Steele and 
M. Steele (red) Handbook of Attachment-Based Interventions. New York: Guilford Press.

❖ Så langt støtter forskningen at de ulike COS protokollene har effekt på barnets tilknytning, barnets 
helse og foreldrenes helse. Fremdeles trengs mer forskning - og da særlig flere RCT studier. I 
tillegg til RCT vil også andre design hjelpe oss til å svare på viktige spørsmål vedrørende COS. 

❖ Å se på klinikerne egen betydning for effektiviteten av programmet er også et viktig område å gå 
nærmere inn på. Slik forskning vil også kunne være med å forbedre utdannelsen av behandlere i 
fremtiden.

❖ COS P ble designet for bred implementering - og den pågående implementerings-forskningen vil 
øke vår forståelse av hvem som vil ha nytte av programmet, og hvem som trenger ytterligere tiltak. 

❖ I noen kontekster vil det være nyttig at COS P og COS I  blir en del av en helhetlig tenkning, som 
dreier seg om familiers psykiske og fysiske helse, boforhold, arbeid, økonomi, miljøet til barna osv.
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