BBC 140: FRA NAFO–SEMINARET 21.–24. APRIL 2022
Endelig er NAFO i rute igjen med sitt årlige seminar på Storefjell. Det første vårseminaret siden
2019, fant sted fra 21. til 24. april. Det eneste som ikke var helt som før, var at forseminaret,
som har gått fra onsdag ettermiddag til lunsj torsdag, gikk fra torsdag morgen til torsdag
ettermiddag, da hovedseminaret startet. Årets seminar var altså litt forkortet. Hvorvidt det blir
framtidens modell eller ikke, er neppe bestemt.

Storefjell høyfjellshotell, eller en eldre, mindre utgave av det. Vi får håpe at vi trenger mer plass enn det
lille seterhuset i årene framover.

Nettopp forseminaret hadde funksjonelle relasjoner som tema. Noen undertittel som
avgrenset temaet, var det ikke. Vi kan trygt si at temaet er vidt, og presentasjonene varierte
deretter. Etter at Erik Arntzen hadde innledet, snakket Torunn Lian, Per Holth og jeg
grunnleggende om funksjonelle relasjoner, det vil si mest om selve begrepet. Andre snakket om
det mer spesifikt. Tore Vignes snakket om det i forbindelse med verbal atferd, Knut–Aleksander
S. Brath snakket om det i forbindelse med å finne årsaker til utfordrende atferd. Guro Granerud
(som steppet inn for Thuva Dyve Furuseth) snakket om funksjonelle relasjoner i forståelse og
behandling av spisevansker. Aleksander snakket om noe så anvendt som digitale hjelpemidler
i hjemmet for å fremme hensiktsmessig atferd. Hilde Mobekk hadde kanskje den spenstigste
tittelen: «Vi har ikke et helseproblem. Vi har et atferdsproblem – «Mange bekker små gjør en
stor å»».
Etterpå var det en paneldebatt. Jeg må innrømme at jeg lurte på hva den skulle inneholde
når innleggene sprikte så mye som de gjorde. Men det kom noen spørsmål fra salen, og det gikk
ikke lang tid før diskusjoner var i gang, både mellom salen og medlemmer i panelet, og internt
i panelet. Det ble blant annet en liten diskusjon mellom Mobekk og meg om opphavet til dytting,
eller «nudging», som hun hadde snakket om. Jeg mente at dytting, som for øvrig var tema i
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BBC 123, i praksis er renspikket atferdsanalyse, som jeg var inne på i den samme BBC–en.
Både der og i debatten viste jeg til atferdsanalytiske studier fra 1990–tallet som ga eksempler
på enkle tilrettelegginger som førte til mer hensiktsmessig atferd. Problemet er at dytt–folk
snarere distanserer seg fra atferdsanalyse. Det kan jo være klokt av dem, for ikke å bli forbundet
med et «mekanisk menneskesyn» og hva det skulle være. Jeg ga også et eget eksempel på at
dytting er gammelt innenfor atferdsanalyse. I 1985 var jeg på en workshop i England om
hjemmebasert tidligopplæring. En mor fortalte at hennes gutt, som hadde Downs syndrom, ofte
tisset utenfor toalettkanten. Derfor fikk hun råd om å legge en bordtennisball i toalettskålen.
Ikke bare begynte gutten å treffe bedre – også far i huset ble mer treffsikker. Det ble også en
diskusjon om hva atferdsanalyse egentlig er, eller rettere sagt hva som blir igjen av
atferdsanalyse hvis vi blir «løse i fisken», og gir private hendelser, i praksis tenkning og føling,
«full årsaksstatus». Private hendelser har som kjent et ytre miljøopphav til sjuende og sist, og
kan bare fungere som halvveise, indirekte årsaker. Men når vi ikke finner komplekse ytre
miljøårsaker som i tillegg er fjerne i tid og rom, kan private hendelser være alt vi har. Hvis vi
skal ha tilnærmet endelige, ytre miljøforklaringer på alt, må vi observere pasienter døgnet rundt
i årevis. Da blir personer som mottar heldøgns omsorg, våre eneste pasienter. Men det vil vi vel
ikke? Derfor mente jeg at definisjonen på atferdsanalyse, og det som skiller oss fra annen
psykologi, er å lete etter historiske, fysiske årsaker til atferd ved hjelp av atferdsanalytiske
prinsipper, og å prøve løsninger basert på de samme prinsippene. En annen forskjell fra annen
psykologi er konsekvensen og systematikken, og mer trengs det ikke for å gjøre atferdsanalyse
til en unik psykologi, mente jeg. Dette ble kanskje mye om meg, og om hva jeg mente, men det
er jo det jeg husker best.

Panelet, det vil si alle presentørene på forseminaret, som debatterte etterpå. Fra venstre Per Holth,
Guro Granerud, meg, Torunn Lian, Tore Vignes, Aleksander Vie, Hilde Mobekk og Knut–Aleksander S.
Brath. Noe debatt ble det da, og den oppsatte timen gikk fort.

Hovedseminaret åpnet ikke minst med filosofi, ved at filosof Fredrik Andersen fra
Høgskolen i Østfold snakket om «Determinisme og behaviorisme – er det rom for frihet i
atferdsanalyse?». Det ville jo ha vært dumt, og dårlig reklame for oss, hvis vi hadde ment at det
ikke er det, men det mente Andersen at det er. Større eller mindre grader av frihet defineres
nemlig vanligvis som noe som befinner seg mellom ytterpunktene kaos og determinisme. Kaos
betyr jo at alt er tilfeldig og uforutsigbart, mens determinisme er det motsatte, det vil si at alt er
100 % bestemt og kontrollert. Frihet defineres gjerne som handlingsvalg – dess flere
valgmuligheter og alternativer, dess større frihet. Det stemmer også godt med når vi sier ordet
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«frihet» i dagligtalen – vi vil neppe si det når vi bare har én mulig handlemåte. (Frihet er likevel
forenlig med at atferd er påvirket, som den selvfølgelig er, som Andersen var inne på da han
snakket om Skinners bok Beyond freedom and dignity på NAFO–seminaret i høst.) Etter hvert
har jeg hørt Andersen en del ganger, og igjen holdt han en meget god forelesning. I mine yngre
dager var filosofer tenkere som ville diskutere og forstå vanskelige grunnleggende problemer.
I dag er de fleste filosofene, i alle fall de som er mest i offentligheten, synsere om kreti og pleti
psykologiske og samfunnsmessige spørsmål. De sier selvfølgelig en del fornuftig, men kan også
irritere med dilettantiske utlegninger, som da Ole Martin Moen, på NRK P2, skulle forklare
hvordan vi lærer å beskrive våre indre tilstander. Det virket som han trodde at han var den første
i verden som hadde tenkt på det. Jeg angrer på at jeg ikke sendte ham noen sider fra Skinners
bok Science and human behavior, der Skinner har en elegant forståelse som burde ha gjort
Moen flau. Andersen er filosof av det «gamle» slaget, om enn ikke helt av Diogenes i Tønnen–
typen. Det har jeg veldig stor sans for. Han fortjener en større og større plass i rampelyset, og
jeg håper inderlig at han blir et fast innslag på NAFO–seminaret og i andre NAFO–
sammenhenger, for eksempel i form av artikler i vårt tidsskrift NTA.

NAFOs «husfilosof, Fredrik Andersen fra Høgskolen i Østfold. Dyktig kæll!

Mens vi er inne på filosofi, var det også et symposium der blant annet Christoffer
Eilifsen snakket, for hans del om Sam Leiglands bidrag til atferdsanalyse. Det er ikke plass til
å gjengi så mye av det, men temaet var forholdet mellom atferdsanalyse og pragmatisme á la
Charles S. Peirce og John Dewey, som Eilifsen så store likheter mellom. Eilifsen har kommet
som et skudd, og blitt meget kunnskapsrik på kort tid. Her har vi nok en kommende professor
som vil tale atferdsanalysens sak på en god måte.
Men NAFO–seminaret kan ikke bare være filosofi. Habiliteringstjenesten ved
Sykehuset Innlandet, det vil si gamle Oppland og Hedmark, i dag lokalisert til Lillehammer og
Sanderud, har vært en atferdsanalytisk bastion mer eller mindre siden habiliteringstjenestene
ble opprettet i 1991. I dag jobber det mange svært dyktige og relativt unge atferdsanalytikere i
Innlandet. Det ville de vise på NAFO–seminaret, og de flesket til med et symposium som varte
fra kl. 9 til kl. 18.30, som må være ny rekord! Mer enn ti forskjellige presentører snakket om
temaene tidligintervensjon (EIBI), atferdsavtaler, kompetanseheving i kommuner,
helsefremmede tiltak, seksualitet og utfordrende atferd. Temaene overlappet selvfølgelig litt,
men alt hadde en større eller mindre atferdsanalytisk vinkling. Hvis jeg skal være helt ærlig,
må jeg innrømme at jeg fryktet en litt langtekkelig seanse, og at publikum etter hvert begynte å
gjespe litt. Jeg kunne imidlertid slappe av. Det var ikke ett dødpunkt på noen av
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presentasjonene, som både var innholdsrike, og dyktig framført. Jeg merket meg at meget
kompetente fagpersoner, for eksempel psykolog Nils–Øyvind Offernes ved
habiliteringstjenesten på Ullevål, lyttet med interesse helt til slutt. Noe av det gode med det
atferdsanalytiske miljøet i Innlandet, er at det spirer så rikelig. Det dukker stadig opp unge
lovende «storspillere». Måtte de ikke gå til større «klubber»!
Svært viktige innslag på NAFO–seminaret, er praktiske presentasjoner av konkrete
behandlingsopplegg. I år rakk jeg ikke så mange slike, men jeg fikk med meg Knut–Aleksander
S. Brath og Torstein Dompens tiltak for en 14 år gammel gutt med lett utviklingshemning som
viste sterkt utagerende atferd, og som ikke minst hadde store vansker med å roe seg om nettene.
De viste fram svært grundige kartlegginger av, og analyser av årsaker til, søvnvanskene. Enkel
sagt var han ukomfortabel med å ligge alene, og tiltak var av den forebyggende non–kontingent
forsterkningstypen. Brath og Dompen kommer fra Ecura bo og habilitering, som er en privat
aktør. De representerte ovenikjøpet en korttidsavdeling som gutten hadde vært innlagt på. Det
betyr at de ikke bare yter langvarige omsorgs- og behandling, og veiledning, men at de også
begynner å gå barne- og ungdomspsykiatriske sengeavdelinger i næringen! Etterpå snakket jeg
med en som var litt irritert over at private aktører får slike oppdrag. Jeg måtte svare at det er det
offentliges feil at det er behov for dem. Hadde det offentlige unyttet ressursene bedre, hadde vi
klart oss uten, og det vet også de private aktørene. Men dessverre er det for mye inkompetanse
og sløvhet i en del offentlige etater, både kommuner og spesialisthelsetjenester. Derfor kommer
de for ofte i situasjoner der de må betale i dyre dommer for at andre skal ta seg av, og løse,
problemene. Samfunns-utviklingen tyder på at problemstillingen blir stadig mer aktuell.

Torstein Dompen og Knut Aleksander S. Brath fra Ecura. En meget bra presentasjon!

I 25 år hadde Børge Strømgren og Per Tronsaune innføringsforelesningene i
atferdsanalyse for de på seminaret som er litt ferske i «gamet». 2021 var siste gang, og i år var
det klart for et nytt konsept, og nye forelesere, nærmere bestemt Jørn Isaksen, Dag Gladmann
Sørheim, Silje Haugland og Kjetil Viken. Jeg var ikke tilstede, men hørte at de fikk svært gode
tilbakemeldinger. Jeg hørte også om et morsomt eksempel som Sørheim hadde brukt. En elev
likte å krangle, og å få anledning til å krangle, ble gjort til forsterker i en atferdsavtale med
eleven. En gang han hadde fått nok poeng til å få krangle med læreren, sa han fra om det, og
var klar til å krangle. Men læreren sa at det fikk han ikke, og dermed var krangelen i gang. Det
var sikkert en lur og effektiv løsning, men jeg tror at den må diskuteres i lys av hva både
atferdsavtaler og forsterkere er. Blant annet skal vel atferdsavtaler helst være åpne, jfr. at
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forsterkeren er avtalt. Atferdsanalyse skal heller ikke være en «samling av tricks», men et
seriøst analyseredskap. Her var det kanskje litt «lureri» som minnet om motsatt psykologi og
paradoksale intervensjoner á la det man ser innenfor kommunikasjonsteori. Men som Sissel
Reichelt alltid sa: «Kommunikasjonsteori kan forklares i atferdsanalytiske termer», før hun la
til at «men det blir for tungvint». Men vi skal nok klare det, og det hadde faktisk vært interessant
å diskutere det nevnte eksemplet litt i dybden, særlig hvis jeg har forstått det riktig.

To gamle NAFO–slitere som ikke ser så slitne ut. Kai–Ove Ottersen og Ulf Larsen. De jobber i
Lørenskog, men det er jo i Innlandet de hører hjemme.

Noe av det fine med å være i Hallingdal, er at mange steder der har god utsikt til Valdres!

Hvorvidt ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) bygger på RFT (relasjonell rammeteori,
en nyere teori for verbal atferd), som ACT- og RFT–folk påstår, er et stort tema. Selv har jeg
vært skeptisk (blant annet i BBC 137). Det har også Erik Arntzen vært, og det utdypet han i
forelesningen «Om et påstått teoretisk grunnlag for en terapi». Enkelt sagt er det vanskelig å se
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noen intervensjoner i ACT som bygger på RFT. Det ble en diskusjon med salen, der jeg mente
at RFT helt generelt sier en del fornuftig om hvordan psykiske vansker kan oppstå, men at
intervensjonene står på egne og mer grunnleggende atferdsanalytiske bein.
Endelig skal jeg nevne at jeg snakket om hva anvendt atferdsanalyse er, og om Baer,
Wolf og Risleys «sju dimensjoner» ved anvendt atferdsanalyse fra 1968, som mange oppfatter
som selve definisjonen på anvendt atferdsanalyse. Den er jeg skeptisk til, og jeg ga mange
eksempler på at Baer, Wolf og Risley stilte strenge eksperimentelle krav som det er umulig å
etterleve i daglig praksis, blant annet bruk av reliabilitetstesting, eksperimentelle designer,
analyse av hvilke komponenter i tiltak som skaper endring, og svært konkrete definisjoner av
atferd. Dermed snevrer dimensjonene inn hva vi kan holde på med, og blir en hemsko både for
praksis og forskning. Selvfølgelig må vi kunne si at vi driver med atferdsanalyse selv om vi
ikke oppfyller de sju dimensjonene til punkt og prikke! Jeg opplevde ikke å få salen imot meg.
Antall deltakere på årets seminar var svakt, bare 385, som tilbake på 1980–tallsnivå. Vi
får håpe at noen ennå er i en viss dvale etter pandemien. Regnskapsfører Christian Kjeldstad
mente at mange erfaringer tyder på at samfunnet på mange måter ikke er helt i gjenge igjen
ennå, og la oss håpe at det er litt å gå på. Det var viss nedtur i deltakelsen tidlig på 2000–tallet.
Den tok seg raskt opp igjen, så noen radikale grep er det neppe grunnlag for. En annen ting er
forseminaret. Jeg tellet ca. 70 i salen, og det er en fjerdedel av for ca. 15–20 år siden, da temaene
gjerne var mer anvendte. Det virker dermed som deltakelsen har sunket i takt med at
forseminaret har blitt mer akademisk og teoretisk. Det må NAFO kanskje diskutere litt?
Men vi overlever nok, og alle må ha en fin forsommer.

19. mai 2022

Børge Holden

Det våres på Grytsetra. Snart løper yre kyr og budeier rundt på vollene, og produksjonen av mjølk,
rømme og smør går for fullt.
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