
Circle of Security konferanse
Fokus på barnets behov 

Solstrand Barnevernsenter

Program

solstrandbarnevernsenter.no

15. – 16. september. Scandic Maritim Hotell, Haugesund

16. september

08:45 «COS og ungdom – COS Virginia gruppekurs 
 for foreldre og ungdom, tilrettelegging 
 og erfaring», Harald Morten Sørensen og 
 Judit Elvebakk

09:45 Kaffe

10:00 Morten og Judit fortsetter

10:45 Pause med mer

11:00 «Ny forskning på COS P og COS I»,
 Ida Brandtzæg

11:45 Kaffe

12:00 Ida fortsetter 

12:45 Avslutning med Kristin Odland og 
 Heine Vihovde Vestvik 

13:00 Lunsj

15. september

09:00  Kaffe og registrering

10:00  Velkommen – «To modeller i samme hus», 
 Kristin Odland og Heine Vihovde Vestvik 

10:50 Kaffe

11:00 «Forskning, fosterbarn og tilknytning», 
 Heidi Jacobsen

11:50 Pause

12:00  Heidi Jacobsen fortsetter

13:00  Lunsj

13:45  «AAI og overføring av tilknytningsmønstre 
 mellom generasjonene», Kari Halstensen  

14:30 Pause

14:45  Kari fortsetter

15:30 Åpen presentasjonsrunde deltaker– Hvem, hvor, 
 hvordan bruker de COS? 

19:00 Buffetmiddag for overnattende

21:00 Treff Cafe Rene (på hotellet) for sosialt samvær



Solstrand Barnevernsenter
solstrandbarnevernsenter.no

Kari Halstensen 
er psykolog og siviløkonom. Hun har jobbet som kliniker tilknyttet VITA-behandlingen ved Modum Bad siden 2005, men er for tiden i 
forskningspermisjon for å jobbe med en doktoravhandling om tilknytning i religionspsykologisk perspektiv. Avhandlingsarbeidet hennes 
har akademisk forankring på Det teologiske menighetsfakultet (MF). Halstensen har en toårig klinisk utdannelse i traumeterapi og har 
gjennom hele sin praksis som kliniker jobbet mye med traumatiserte pasienter.

Heidi Jacobsen 
er utdannet sykepleier og psykolog og er ansatt som forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. 
Hun fullførte i 2014 sin doktorgrad med tittelen: «Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study 
of foster children’s attachment and development». Hun er spesielt interessert i tilknytningsteori og utviklingsteori og hvordan denne 
kunnskapen kan benyttes i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn.  Hun arbeider for tiden med en oppfølg-
ingsstudie når barna har blitt 8 år. I tillegg til andre forskningsprosjekter underviser hun i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til 
fagpersonell innenfor barnevernet.

Judith Elvebakk 
er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun er sertifisert Marte Meo terapeut, og utdannet (NTNU) Cos familie og gruppemodell 
terapeut. Sertifisert i det samme fra RBUP sør – øst. Dette er Virginiamodellen. Hun har også COSP kurset. Judith har hatt sitt virke 
innen barnevern siden sin utdanning i 1996. De siste 5 årene har hun vært avdelingsleder for Senter for Familieveiledning på Nesttun 
i Bergen.

Harald Morten Sørensen 
er førskolelærere og spesialpedagog. Har eksamen i COS Virginia familiemodell og gruppemodell fra NTNU, og er sertifisert fra RBUP 
sør – øst i samme. COSP. og Marte Meo teraput. Tidligere arbeidet 27 år i en klinisk familieenhet for rusmisbrukende foreldre og deres 
barn i Sykehuset Innlandet på Hov i Land. Erfaring fra mentaliseringsbasert terapi og gruppeterapi. Har nå i tre år vært familieveileder 
ved Senter for familieveiledning på Nesttun i Bergen.

Ida Brandtzæg 
er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Hun underviser på flere 
nivåer og koordinerer videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Brandtzæg er supervisor i behan-
dlingsprogrammet Circle of Security, og har i publikasjoner vært opptatt av små barns psykiske helse og tilknytningsbasert behandling.

Kristin Lund Odland 
er utdannet sosionom med videreutdanning i veiledningspedagogikk og rusmiddelproblematikk. Hun har jobbet i barnevernfeltet i 12 år. 
De siste 4 årene har hun vært ansatt ved Solstrand Barnevernsenter, fosterhjemsavdelingen. Hun er sertifisert COS-P trener og bruker 
modellen i veiledning og kursing av grupper og familier. Hun har selv 2 barn, tvillinger, og er bosatt i Åkrehamn på Karmøy.

Heine Vihovde Vestvik 
er utdannet barnevernspedagog, og har en mastergrad i europeisk sosialt arbeid. Han har jobbet med familieveiledning siden 2003. 
Siden 2009 har han studert temaet tilknytning, og har siden drevet med tilknytningstearpi for grupper og familier. Han har selv 3 
barn og ett bonusbarn, og er bosatt i Haugesund. Han arbeider på Solstrand Barnevernsenter i Kopervik, og han har også gitt ut flere 
foreldrebøker med temaet tilknytning, for eksempel ”Den lille tilknytningsboka” (Publicabok 2014). 

Forelesere


