BBC 130: LITT FRA DIGITALT NAFO–SEMINAR I OSLO 10. OG 11. JUNI
Digitale NAFO-seminar begynner å bli en vane, etter at det andre NAFO-seminaret på rad ble
avlyst her i vår. Det vil si, årets seminar, altså på Storefjell, ble vel ikke avlyst, men snarere
utsatt, i alle hvis det lykkes å arrangere det den siste helgen i oktober. Det både håper og tror
vi. Selv er jeg så optimistisk at jeg tror at det heller ikke blir noen særlige begrensninger på
antall deltakere. Men per i dag er det altså digitale seminarer som gjelder, en ordning som
NAFO har klart veldig bra, og helt på egenhånd, uten å kjøpe dyre tjenester. Seminarene har til
og med gitt så bra inntekter at NAFO holder hodet over vannet. 10. og 11. juni var det et slikt
seminar på Thon Hotell Opera i Oslo. Programmet var temmelig sammensatt, og følgelig noe
for enhver smak. Det vil også gå altfor langt å gjengi noe fra alt. Jeg må derfor begrense meg
til noen spredte kommentarer om innholdet, og til noen generelle kommentarer om «hva vi
driver med».

Til venstre arenaen for NAFOs digitalseminar 10. og 11. juni. Til høyre en flik av armen til tekniker Jakob,
som gjorde en fantastisk jobb. Jeg liker generelt ikke moderne tatoveringer, men denne, av Skinner som
løper etter en rotte, smeltet meg. Tonen var satt!

Martin Øverlien Myhre snakket om eksponering og aktivisering. Eksponering er en
bokstavelig talt klassisk, og respondent, atferdsterapeutisk metode, mens aktivisering er en mer
operant, eller atferdsanalytisk, metode. Eksponering er mest forbundet med angst, og med
fobier og tvangslidelse. Det går ut på å utsette seg for det som vekker angst, og virker ved at
effekten av vedvarende stimulering vanligvis avtar og opphører. Vi desensitiviseres.
Aktivisering er ikke minst forbundet med depresjon, og går ut på å øve seg opp til å utføre
aktiviteter som vanligvis har vært forsterkende, men som har blitt ubehagelige, eller
ulystbetonte, særlig i forbindelse med depresjon. Myhre mente at eksponering er mer spesifikt,
og primært aktuelt når vi kan påvise konkret ytre stimulering. Vi kan for eksempel ikke
eksponere oss for noe mer diffust, indre.
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Men selv lurer jeg på om ikke respondent og operant læring overlapper en god del,
nærmere bestemt om ikke eksponering ligger innenfor atferdsanalysens begrepsapparat og
virkefelt. Vi snakker jo mye om tilvenning, eller habituering, og driver selvfølgelig også med
det. Vi driver riktig nok mest med tilvenning til situasjoner som personen protesterer mot, for
eksempel daglige gjøremål som det kan være direkte skadelig å unngå. Også det er tilvenning
til ubehag, som også angst er. Dermed bør det ikke være noe i veien for at atferdsanalytikere
kan gå atferdsterapeuter i næringen, og drive med eksponering også når ubehaget er angst.
Heller ikke begrepsbruken trenger å skille atferdsterapi og atferdsanalyse. Også atferdsanalyse
snakker om desensitivisering, som er et annet ord for habituering. Den eneste forskjellen
mellom atferdsanalyse og atferdsterapi, er vel at begrepet er videre innenfor atferdsanalyse, og
brukes om flere situasjoner enn bare om situasjoner som vekker angst. Men det dreier seg
kanskje mest om hva forskjellige retninger har tradisjoner for å drive med, og mindre om hva
de kan drive med, og er ingen ulempe for oss.

Lummer forsommerdag på Årkjølen. I bakgrunnen skimtes Odalen og Storsjøen i disen. Den som ikke
har eksponert seg for dette, skylder seg selv noe.

Nok et moment som taler for at atferdsanalyse driver med eksponering, er begrepene
aksept og mindfulness, eller sindighet, som er svært viktige innenfor ACT, og innenfor andre
tredje generasjonsmetoder. Aksept og sindighet går jo nettopp ut på ikke å unngå ubehag, særlig
ubehag som vi opplever privat, eller inni oss. Det kan være alt fra opplevelse av mindreverd,
lavt selvbilde, ensomhet, tristhet og sug etter stimuli, til nettopp angst. Hvis aksept og sindighet
kan forstås som eksponering, må det bety at eksponering ikke trenger å rettes mot noe spesifikt
ytre, men også mot noe diffust indre. Dette må Myhre, jeg og andre diskutere videre, for
eksempel i et eget symposium! Fritt for å være «chair».
Når jeg leser eller hører om atferdsanalytiske begreper og teori, og om atferdsanalytisk
forskning, stiller jeg meg stadig ofte noen grunnleggende spørsmål om hvor nytt, viktig og
nyttig det er. Når det gjelder begreper og teori, kan jeg lure på hvor «genialt» det er, og om ikke
mye av det er ganske selvsagt. Når det gjelder forskning, kan jeg lure på hvor mange detaljerte
og finurlige eksperimenter som trengs for å kaste tilstrekkelig lys over prinsipper. Trengs det
for eksempel utallige eksperimenter der bare noen små detaljer er endret fra tidligere
eksperimenter om det samme temaet? Hvor mye grunnforskning trengs for å kunne utnytte
prinsippet praktisk? I BBC 88 skrev jeg om Jan Smedslunds psykologikritikk, som han kaller
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psykologikk, og som nettopp handler om selvfølgeligheter, altså noe man kunne ha tenkt seg
fram til, innenfor psykologi. Jeg var også inne på at det ikke nødvendigvis bare gjelder «all
annen» psykologi, men at heller ikke vi skal klappe oss for mye på brystet. Problemet kan også
gjelde atferdsanalyse. På det digitale NAFO–seminaret i oktober, var jeg med på et symposium
om atferdsanalysens framtid. Jeg mente blant annet i at den ikke ligger i en million nye
eksperimenter på alle kriker og kroker innenfor operant betinging. Det har man vel innsett at
det ikke kommer så mye mer ut av. Er jeg for frekk, og står jeg foran en rask ekskulering, hvis
jeg lurer på om vi kan si noe av det samme om den nitide forskningen innenfor
stimulusekvivalens og relasjonell rammeteori, som har blitt et nytt stort felt?

Martin Øverlien Myhre snakket om eksponering og aktivisering, og Erik Arntzen snakket om firetermskontingensen, og grunnlaget for stimulusekvivalens og relasjonelle rammer. Alle står foran «green
screen», som visstnok er ganske «in» av en eller annen grunn.

På forrige digitale seminar, 30. april, var temaet tredje generasjons atferdsbehandling.
De fleste vet at atferdsanalysens hovedbidrag der, er ACT. På ABAI–konferansen i San Diego
i 2018, sa Steven Hayes langt på vei at man må kunne RFT for å forstå, og kunne, ACT. Da
skulle man tro at det er en gradient, eller en sammenheng, som går ut på at de beste ACT–
terapeutene er de som kan mest RFT (hvis andre faktorer er noenlunde konstante). Men er det
påvist? Jeg har ikke sett det, og vil anta at en eventuell gradient vil flate ut nokså fort, det vil si
at litt kunnskaper kan være nyttig, men at det hjelper lite å kunne all RFT på rams. Et annet
poeng er at ACT vel er den eneste tredje generasjons behandlingsformen som bygger noe særlig
på grunnforskning om verbal atferd. For eksempel en annen viktig behandlingsform, dialektisk
atferdsterapi, eller DBT, gjør det neppe. Men er ACT så mye mer effektivt enn DBT? Kognitiv
atferdsterapi tilhører generasjonen før ACT, og bygger definitivt ikke på noen grunnforskning
om det verbale. Men kognitiv atferdsterapi er neppe mye dårligere enn ACT, hvis i det hele tatt.
Slik kan vi fortsette. Klassisk atferdsterapi à la eksponering og responsprevensjon, bygger på
respondent, eller klassisk, pavloviansk betinging, men også det ganske generelt. Det samme
kan vi nok også si om forholdet mellom grunnleggende anvendt atferdsanalyse, og
grunnforskning på operant læring (som jeg tar opp i en senere BBC). De som driver med
atferdsterapi, og anvendt atferdsanalyse, bygger nok mest på kliniske og praktiske erfaringer,
og neppe på den mest detaljerte grunnforskningen.
Selv snakket jeg om hvordan vi atferdsanalytikere kan forstå følelser, både i seg selv og
som årsaker til atferd. Det er det mye å si om, men enkelt sagt er de atferd, og selv om de selv
skyldes noe, kan de likevel være en form for årsaker til annen atferd, for eksempel konkrete
handlinger. En persons, eller våre egne, følelser er ofte det eneste vi kjenner, og en viss
årsaksforståelse er bedre enn ingen, sett fra et pragmatisk synspunkt. Etter meg snakket Knut
Aleksander Brath om noe temmelig beslektet, nemlig tolkning av følelser ut fra ansiktsuttrykk,
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som jo blir en form for diskriminering, eller skilling. Et ansikt lyver sjelden, i alle fall ikke når
vi ser nøye etter, eller kan filme, og spille det av sakte. Da kan vi nemlig se mikromimikk, eller
«atferdslekkasjer». Personen prøver å se for eksempel glad eller trist ut, og klarer det langt på
vei, men småe og raske nyanser viser hva personen egentlig føler. Det er kanskje lurt å se ekstra
godt etter når personen tilsynelatende føler noe som person knapt har grunn til å føle. Mimikk
er altså en fin blanding av respondent og operant atferd.

Ikke for å legge meg helt ut med Myhre, men denne klassiske artikkelen sier nok en del om hvor vidt
vårt begrep habituering, kan anvendes. Effekten av gjentatte presentasjoner av samme stimulus, som
også eksponering går ut, er temmelig universell.

Noe av det mest praktiske var en presentasjon av et ambulerende team i en bydel i Oslo.
De er for tiden fire personer med miljøterapeutisk, og selvsagt atferdsanalytisk, bakgrunn, som
er hjemme hos familier som har barn med funksjonshemninger. Der jobber de helt konkret, eller
«hands on», og viser foreldrene, i forskjellige situasjoner fra barnet står opp til barnet legger
seg, hvordan ting kan gjøres. Det skjer selvsagt i kombinasjon med å snakke med dem. Tidlig i
min karriere jobbet jeg mye slik, og kan skrive under på at det er en viktig arbeidsform. Et annet
praktisk innslag var Jonny Finstads symposium om tegnøkonomi og atferdsavtaler. Finstad
snakket først mest teoretisk om det. Så kom det høyst kompetente praktiske eksempler på rekke
og rad, presentert av nevnte Knut–Aleksander S. Brath (som for øvrig hadde vunnet
atferdsquiz’en kvelden før, og var proppfull av selvtillit), Erkki Rustad, Trine Lise Nybru og
Pål Skogstad. De sitter rett og slett på veldige kunnskaper om atferdsavtaler, som etterspørres
mer og mer, ikke minst fra skoler, barnevern og familier. Det vil derfor være rart om ikke barne4

og ungdomspsykiatrien får øynene opp for en slik metode. Tegnøkonomi og atferdsavtaler er
for øvrig historisk interessant. Noe av den første anvendelsen av atferdsanalyse som skjedde,
var tegnøkonomi på hele avdelinger på psykiatriske sykehus, i USA på 1950–tallet. Man prøvde
noe av det samme i Norge rundt 1970. Bruken stilnet imidlertid. Det kan blant annet ha kommet
av at det var for lite individualisert, og for kreti og pleti og en bloc. Det ble mye skrik og lite
ull. Når tegnøkonomi, gjerne som en del av atferdsavtaler, for lengst har fått sin renessanse,
skyldes det nok nettopp individualisering. Atferden analyseres funksjonelt, det legges et helt
annet arbeid i forsterkere og hvordan tiltak utformes, og ikke minst er det en avtale – pasienten
er med og bestemmer (når det er mulig).
Den tredje praktiske presentasjon som jeg kan nevne, sto Bjørn André Torve for, da han
snakket om miljøbehandling av en omfattende og sterkt invalidiserende tvangslidelse hos en
person med en viss utviklingshemning. Det var gjort en grundig jobb, ikke minst med å veilede
personalet til å utføre behandlingen riktig. Ofte er det jo minst halve jobben, som kjent. Torve
har etter hvert hatt en del presentasjoner, men jeg må likevel si at han på relativt kort tid har
blitt en meget dyktig og behagelig presentør.

Jonny Finstad, Knut–Aleksander S. Brath og Bjørn André Torve. Det er bare å beklage at ingen jenter
eller damer har kommet med, men det skyldes rett og slett at såpass få av dem hiver seg frampå. Det
er fritt fram, så her har jenter og damer en jobb å gjøre. Jeg ser ingen «strukturell diskriminering».

Atferdsavtaler er altså en måte å utvide atferdsanalysens virkefelt på. En annen som
virkelig har gjort en innsats der, er nevnte Myhre. Han snakket om atferdsanalyse i psykisk
helsevern. Han innledet med at han tidlig, som vernepleiestudent, hadde vært skeptisk til
atferdsanalyse. De fleste skeptikere forblir skeptikere (slik de fleste helfrelste forblir helfrelste),
men Myhre viser altså at det alltid er håp. Han snakket om at en fordel med atferdsanalyse, er
at den trolig er den teorien som har den bredeste overbygningen. Denne ene teorien er grunnlag
for svært mange effektive metoder som kan brukes både i individuell behandling, og i
miljøbehandling, av det meste som psykiatrien strir med. Han var bekymret for den sterkt
eklektiske orienteringen som rår, der det vrimler av manualer, uten at man ser så mye på
grunnleggende fellestrekk, og på hvilke prinsipper som er mest virksomme. Gjennom årene har
jeg selv sett mange eksempler på at atferdsanalytikere, til og med ved hjelp av temmelig enkle
tiltak, har oppnådd flotte resultater med «tunge» pasienter der man sto helt i stampe. Vår
funksjonelle forståelse, og konkrete tenkning når det gjelder tiltak, har ført fram. Det er likevel
grunn til forsiktighet. Vi må ikke undervurdere hvor vanskelig det kan være å oppnå endring,
love for mye, eller tenke for enkelt når det gjelder løsninger. Mange av oss trenger nok også å
bli kjent med aktuelle pasientgrupper. En ting er å kunne metoder, en annen ting er å se når de
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er aktuelle og ikke. Myhre var inne på at det selvsagt er en jobb å gjøre. Innenfor psykiatrien er
det nemlig tre vanlige oppfatninger om atferdsanalyse: Den er mer eller mindre, for ikke å si
helt, utdødd. Den bryr seg ikke om tanker og følelser, og den har et mekanistisk menneskesyn.
Men det er altså noen tegn til at det går framover. ACT er i vekst, og vi slipper til med
miljøbehandling her og der. Slik sett fungerer jo en del av de stadig flere vernepleierne som
jobber i psykiatrien, som fine trojanske hester.
Til slutt må jeg tildele en «pris» for seminarets mest veltalende. Den går til Joakim
Hafsås, som er partner i Grow AS, som driver med ledertrening og -utvikling. Jeg har ikke hørt
på makan, og det verste var at også innholdet var godt.
På seminaret var det også en del ett kvarters studioinnslag som var intervjuer med
«sentrale» personer om aktuelle temaer. Børge Strømgren snakket om Norsk tidsskrift for
atferdsanalyse, som han er redaktør før, og om å drive det. Erik Arntzen snakket om forskning
på Oslo Met, Jonny Finstad snakket om behandling som ligger hans hjerte nær, selvsagt
tegnøkonomi og atferdsavtaler. NAFO–leder Terje Gundhus snakket om foreningen generelt,
og selv ble jeg intervjuet om bøker om atferdsanalyse som finnes på norsk og som norske
atferdsanalytikere har skrevet. Kai–Ove Ottersen og Monica Vandbakk er dyktige studioverter!
Ellers har jeg hatt noen språkdiskusjoner med NAFO–sekretær Thor Johnny Eriksen.
Skal vi skrive Nafo eller NAFO? Jeg spurte Språkrådet, som svarte at det riktigste nok er Nafo,
men at også NAFO går. Når det også er tradisjon for det, vil vi heretter skrive NAFO (og jeg
vil slutte å skrive Nafo). Vi har også brukt ordet presentør. Det mener Språkrådet er feil! Men
fra engelsk er vi vant med presenter, og vi har aldri hørt noen som har reagert på presentør.
Derfor fortsetter vi å bruke det, og har tro på at ordet vil vinne fram. NAFO vil også skape
språkhistorie!
Da må alle ha en god sommer. Legg turen til Sander mellom Skarnes og Kongsvinger
1. oktober, særlig hvis lokallaget får til å arrangere dagsseminar og negativt forsterket
utfordrende atferd. Og planlegg for NAFO–seminar, altså ikke digitalt, på Storefjell den siste
helgen i oktober! Vi snakkes i august.
17. juni 2021
Børge Holden

Det nærmer seg midtsommer, og buskapen er på plass på Grytsetra. Kyrne går ute hele sommeren,
eksponeres lite for mennesker, og kan bli skye. Så ikke overrask dem, sats heller på forsiktig habitering.
Selv overrasket jeg en av dem da jeg kom syklende, og fikk et kraftig spark som også smadret sykkelen.
Det var viktig en klinisk erfaring.
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