Vil du vite mer om TFCO?
Er du interessert i å være et av våre behandlingshjem,
eller kjenner du noen som kunne være det?
TFCO Øst:
Behandlingsleder Kharim Lekhal: 46 61 67 49

NUBU skal bidra til å styrke og støtte
familiens , barnets og ungdommens
utviklingsmuligheter. Dette innebærer
å forebygge og redusere barn og unges
alvorlige problematferd og styrke
deres psykososiale utvikling og sosiale
kompetanse.

TFCO Sør:
Behandlingsleder Axel Helvig: 46 61 08 86
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Les mer om TFCO på www.nubu.no
under ungdom eller på www.bufetat.no

Kontakt NUBU på
telefon: 23 20 58 00
e-post: post@nubu.no

ET BEHANDLINGSTILBUD
FOR FAMILIER SOM
HAR UNGDOM MED
ATFERDSVANSKER
www.bufetat.no
www.nubu.no

Hva er TFCO?

(Treatment Foster Care – Oregon)

TFCO er et behandlingstilbud for familier og ungdom
som har utviklet alvorlige problemer på flere arenaer.
Familiene opplever ofte store konflikter. Ungdommen kan
ha problemer med skolen, rusmisbruk og utagering.
TFCO er utviklet som en behandlingsmetode i Norge i
samarbeid med TFCO i Sverige og NUBU. TFCO bygger
på en modell utviklet ved Oregon Social Larning Center
(OSCL) i Eugene, USA.

TILBUDET ER FOR FAMILIER OG
UNGDOM I ALDEREN TOLV TIL ATTEN
ÅR, HVOR FAMILIEN HAR KOMMET INN
I ET NEGATIVT SAMSPILLSMØNSTER
OG BARNET HAR UTVIKLET
PROBLEMER PÅ FLERE OMRÅDER

Om behandlingshjem og teamet

Hvor og hvordan arbeider vi i TFCO?

HVOR ARBEIDER VI I TFCO?
• Ungdommen bor i et behandlingshjem i 9–12 måneder.
Behandlingshjemmene er vanlige hjem som både
får daglig veiledning og støtte, samt ukentlig felles
veiledning. De har mulighet til å ringe TFCO-teamet
hele døgnet ved behov.
• Ungdommen går ukentlig i indvidualterapi og
ferdighetstrening, og møter foreldrene i familieterapi.
Gradvis tilbringer ungdommen mer tid hjemme hos
foreldrene .
HVORDAN JOBBER VI?
• I TFCO er vi opptatt av å skreddersy hver behandling til
den enkelte ungdom og familien.
• Hver uke setter vi mål, som både ungdommen og
foreldrene, jobber sammen mot.
• Behandlingen er intensiv i perioder, og både
ungdommen og foreldrene kan ringe sin terapeut ved
behov, 24 timer i døgnet.

HVA ER MÅLET MED BEHANDLINGEN?
Målet er at ungdommen skal kunne bo hjemme og ha
gode relasjoner til familie og venner, drive med positive
fritidsaktiviteter og trives på skolen.

HVA BETYR DET Å VÆRE ET BEHANDLINGSHJEM?
• Behandlingshjemmene våre er en del av TFCO-teamet
og følger ungdommens tilpassete behandlingsplan.
• Behandlingshjemmets hovedoppgave er å bli kjent
med ungdommen og skape trygghet slik at de kan
støtte ungdommen i endringsarbeidet.
• I TFCO settes store ressurser inn for å gjøre det å
være behandlingshjem til en givende erfaring. Det
gis opplæring forut for plasseringen, samt tilgang til
behandlingsteamet for støtte, råd eller hjelp 24timer i
døgnet.
• Behandlingshjemmene deltar på ukentlig
gruppeveiledning hvor de kan dele erfaringer og
strategier med hverandre, og hvor de får hjelp fra
behandlingsteamet.
• Det er daglig telefonkontakt mellom
behandlingshjemmet og øvrig behandlingsteam.
TEAMET
• TFCO-teamet består av en behandlingsleder, en
behandlingshjemskonsulent, en individualterapeut, en
familieterapeut og en ferdighetstrener.
• TFCO har ansvaret for ungdommen under
behandlingen og har mye kontakt med både BUP, PPT,
skole og andre viktige involverte.

TFCO JOBBER FOR AT UNGDOMMER FÅR
GODE RELASJONER TIL SINE FORELDRE,
DRIVER MED POSITIVE FRITIDSAKTIVITETER
OG TRIVES PÅ SKOLEN
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