BBC 61, PÅSKE: TILGIVELSE FOR ENDA FLERE ATFERDSANALYTISKE SYNDER?
Påskens innhold er at én soner synder for oss, men det utelukker ikke å ”gå i oss selv”, og ta
et oppgjør med store og små synder. For en ting som er sikkert, er at ingen av oss er feilfrie.
Like sikkert er det at vi sakte og sikkert kan forbedre oss ved å tenke over hva vi har gjort,
hvis vi altså har verdier å gjøre det ut fra, som jeg var inne på i BBC 56. Også i fjorårets
påske-BBC, nr. 51, tok jeg opp soning av atferdsanalytiske synder. Da skrev jeg mest om at vi
tradisjonelt har hatt for lett for å tro at atferd er lettere å endre enn det faktisk er. Når det
gjelder opplæring, kunne vi ha liten respekt for at personen kanskje var lite interessert i å lære
det vi ville lære vedkommende. Resultatet kunne bli at personen lærte ferdigheten, men brukte
den lite eller ingenting. Når det gjelder behandling av problematferd, kunne vi ha liten respekt
for faktorer som talte imot at det ville skje noen atferdsendring. Slike faktorer kunne være at
atferden var opprettholdt av svært sterke og spesielle forsterkere som vi har liten kontroll
over, ikke minst forsterkere som produseres direkte av atferden selv, eller det vi gjerne kaller
automatisk forsterkning. Da er det vanskelig å hindre at forsterkning av problematferd finner
sted. Det er også vanskelig å erstatte problematferd med mer akseptable handlinger som fører
til mer akseptable forsterkere. Saken blir neppe lettere hvis personen har et biologisk syndrom
som innebærer sterke atferdsfenotyper. I denne påske-BBC-en skal jeg ta for meg synder som
vi kan ha begått når vi har gått langt i å bruke restriktive virkemidler i behandling av
problematferd. Noen begikk jeg selv, og noen var jeg med på.

Den er det nok noe i, men i en påske-BBC kan jeg ikke støtte slike baktanker, neppe ellers heller.

Tidlig i min karriere, for snart 25 år siden, fikk jeg en klient, en ung mann med
autisme og alvorlig problematferd, ikke minst selvskading. Han bet i gulvet så det viste
merker i belegget, selv om man skulle tro det var umulig. Når man prøvde å stoppe ham i
selvskading, angrep han dem som stoppet ham. Mannen var en muskelbunt, også som følge av
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direkte styrketrening, neppe det smarteste man kunne ha fått ham til. Når styrken ble
kombinert med autistisk hemningsløshet, var det krefter i aksjon. Da jeg kom inn i bildet, var
det et merkelig regime for å få bukt med utageringen: Etter utagering måtte han nemlig gå opp
og ned en trapp i mange minutter! Tiltaket var ment som en overkorreksjon, men hadde lite
med problematferden å gjøre. Det var vanskelig å utføre, særlig fordi han var motvillig til å
utføre det. Dermed kunne tiltaket vare en halvtime. Dessuten hadde det trolig ingen effekt.
Mitt bidrag var å gå over til ”contingent effort”, en metode som neppe er i bruk lenger, i alle
fall ikke i atferdsanalytisk regi. Jeg hadde hørt om Stephen C. Luce, en amerikansk
atferdsanalytiker som hadde jobbet på May Institute i Massachusetts. Der kunne man, ut fra
”No cure, no pay”-prinsippet, gå langt for å oppnå resultater. Hans ph.d.-oppgave fra 1979
eller deromkring handlet om bruk av contingent effort i behandling av utagering hos tre
klienter med autisme, og senere skrev han artikler om det. Da jeg leste ham, og kom i kontakt
med ham tidlig på 1990-tallet, var han ansatt på Bancroft, og var blitt mindre interessert i
slike metoder. Contingent effort betyr jo ”avhengig anstrengelse”, det vil si at klienten måtte
anstrenge seg avhengig av å ha utagert. Det er vanskelig å komme utenom at det var en ren
straffemetode. En yndet anstrengelse var knebøy; å måtte sette seg på huk og reise seg opp i
rask rekkefølge for eksempel 20 ganger, om nødvendig med håndledelse, i alle fall til
prosedyren var innlært. Det måtte min klient gjennom. Jeg la fram tiltaket for foreldrene, som
støttet det. Ikke nok med det, de syntes det var ”veldig positivt”, og langt mer positivt enn det
nevnte trappetiltaket. Tiltaket ga også gode resultater i den forstand at utageringen ble kraftig
redusert. Etter hvert vurderte vi metoden som for restriktiv, og sluttet med den. Et bidrag i så
måte var nok at det begynte å ”lekke ut” hva kapittel 6A, forgjengeren til dagens kapittel 9,
ville tillate og ikke, og det var definitivt ikke en metode for framtiden. Senere var jeg med på
at et mildere tiltak holdt utageringen på et tolerabelt nivå, men ikke på et så lavt nivå som da
vi brukte contingent effort. Jeg kan likevel ha syndet.

Headingen på en artikkel om ”contingent effort”, fra metodens storhetstid. Til høyre hovedforfatteren,
Stephen C. Luce (1950–2010), som mer eller mindre oppfant metoden. Han var mange ganger i
Norge, blant annet på det som i dag heter Høgskolen i Oslo og Akershus og på Nafo-seminaret på
Storefjell, og hadde mange venner og kjente her. Han døde alt for tidlig, av kreft.

På samme tid hadde jeg en annen klient som heller ikke var av de letteste. Ikke minst
selvskadet hun veldig. Vi holdt henne fast hver gang hun selvskadet, men det prellet av som
vann på gåsa, og like etter holdingen selvskadet hun igjen. Det var faktisk grunn til å tro at
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holdingen økte motivasjonen for selvskading. Gode råd var dyre. Jeg kontaktet en kollega som
raskt satte i gang en omfattende pakke, inkludert den samme contingent effort-prosedyren
som jeg nettopp beskrev. Den første dagen tiltaket var i gang måtte hun utføre den 200
ganger, som altså tilsvarer antall ganger selvskading ble avbrutt ved hjelp av metoden. 200 ∙
20 er 4000. Dagen etter var det ingen selvskading, og mange trodde at sensasjonen var et
faktum; at hun hadde sluttet å selvskade. Neste dag var det tre tilfeller. Så økte det dag for
dag, til hun var på sitt gamle nivå. Det som selvfølgelig hadde skjedd var at hun etter de 4000
knebøyene hadde hatt så gangsperr at hun ikke orket tanken på å selvskade. Men så fort
gangsperren ga seg, var hun i full gang igjen, og fikk selvfølgelig en veldig beinstyrke. Men
min kollega hadde mer å by på, og skulle blant annet ha henne til å utføre handlinger på
instruks. Det behaget henne dårlig. Min kollega kalte metoden for ”autism reversal”, et navn
jeg ikke har hørt hverken før eller siden. Det er mulig at vedkommende mente ”habit
reversal”, men jeg får heller ikke det til å stemme. Jeg var ikke til stede da ”metoden” ble
brukt, men det ble fortalt at det utartet til et mange timers basketak. Det var ikke klienten som
ga seg. Etter hvert flyttet hun fra institusjonen til sin hjemkommune, og det gikk veldig bra.
Det skyldtes nok at hun fikk selvskade så mye hun ville, og at tiltak ble begrenset til å frigjøre
oss på en rolig måte når hun tok tak i våre klær. Siden hun også var veldig glad i
oppmerksomhet, kan vi si at ekstinksjon var en hovedkomponent. I tillegg ble situasjonen roet
ned. Hun fungerte dårlig med kav og stress rundt seg, og når hun merket at folk var bekymret
for henne. I dag har hun det som plommen i egget. Det smeller en sjelden gang, men da
dunker hun bare hodet i veggen eller bordet for å få seg ”noen stimuli”, altså det vi kaller
automatisk forsterkning. Det er lite å bry seg om, og det er utrolig hva noen tåler.

Vårlig påskestemning på Matrand i Eidskog, med påskekjerring på traktor i deilig, kjølig og klar luft.

En annen klient av meg hadde en veldig tendens til å kaste ting, særlig mat, og å
tømme ut væske, særlig drikke. Kasting og tømming var neppe opprettholdt av
oppmerksomhet i særlig grad. Det ble fortalt at hun hadde drevet med det allerede da hun som
småjente var med bestemoren på setra. Det er grunn til å tro at det forelå en motivasjon for
handlingene à la det vi kan se ved Tourettes syndrom: Hun fikk ikke ”fred” før handlingen var
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utført. Så hva gjorde man med slikt, når den klare bestillingen var at det skulle gjøres noe? I
yngre og enda syndigere dager var jeg ikke skvetten. Tiltaket ble å legge henne på magen hver
gang hun hadde utført handlingen, og å sette seg skrevs over hennes korsrygg, i to minutter.
Neppe behagelig. I tillegg ble hun like etter håndledet til nesten å gjenta handlingen, og
kortvarig lagt ned igjen hvis hun ikke viste motstand mot å gjenta den. Resultatene var
ekstremt gode i de månedene tiltaket ble utført, det vil si at handlingen knapt forekom. Da
begynte folk å slurve med gjennomføringen, og handlingen begynte å ta seg opp igjen. De
stolte vel for mye på at problemet var løst for godt. Slurv er menneskelig skrøpelighet, en
egenskap på linje med synd. Men det kan også ha vært et innslag av noe som filosofen John
Stuart Mill (1806–1873) var inne på, nemlig at urimelige straffer som ikke har støtte hos de
som skal utføre dem, kanskje ikke blir idømt eller gjennomført. Uansett ble tiltaket aldri
gjeninnført. I årene som har gått, vet jeg at atferden har medført store prøvelser for dem rundt
henne, men at det har humpet og gått på et vis. Hun har også kommet en del opp i årene, og
kreftene har minket en del.
De nevnte syndene har i det minste noen forsonende trekk som bør gjøre tilgivelse
mulig, selv om tilgivelse også krever at man ber om det. Også andre ganger har det blitt
syndet, men da har det vært enda flere forsonende trekk og kanskje enda lettere å få tilgivelse.
Vi er fortsatt over 20 år tilbake i tid. Nok en klient hadde det særlig med å spytte andre
i fjeset, og å skrike infernalsk. Noen mente at det kunne ”kureres” ved hjelp av DRO, det vil
si ved å forsterke fravær av slik atferd. Jommen sa jeg smør. For det første hadde DRO ingen
effekt. For det andre spyttet hun umiddelbart på den som ga henne forsterkeren. Men ett sted
oppførte hun seg eksemplarisk: hos støttekontakten, som hun også overnattet hos. Hun visste
nok at slik atferd ikke ville bli tolerert, og at hun måtte oppføre seg for å få komme dit. Vi kan
tenke oss at en betingelse der all skriking og spytting medførte at hun ikke fikk komme til
støttekontakten, kunne ha virket, men det var hun nok for impulsiv til. Løsningen ble facial
screening, også kalt visual screening, en metode som hadde sin storhetstid omtrent samtidig
med contingent effort. Metoden går ut på å holde et tøystykke, gjerne en t-skorte, tett inntil
ansiktet for å skjerme personen fra å se. For å klare å holde tøystykket på plass, kunne det
være nødvendig å holde det rundt hele hodet. Varigheten på skjermingen var gjerne 20
sekunder eller så, og det fungerte som en kort time-out. Resultatene for den nevnte kvinnen
var utrolig gode. Etter en skjermning kunne det gå nærmere et år til neste gang. Vi gjorde
også et eksperiment: 32 ganger fikk hun velge om vi skulle bruke t-skjorten på dagsenteret. Vi
forklarte at hun bestemte selv. Hvis hun valgte å ha den med, ville vi bruke den hvis hun
skrek eller spyttet. Hvis hun lot den ligge igjen i garderoben, ville den ikke bli brukt, logisk
nok. Hver gang valgte hun å ta den med. Jeg skrev en artikkel om det i Diskriminanten, vårt
gamle tidsskrift og NTAs forgjenger, og den kunne nok ha vært publisert i et mer prestisjefylt
tidsskrift. Men jeg hadde en poster om det på ABAI-kongressen i 1999, med tittelen ”Social
validity of aversive treatment. Client’s choice as an evaluation adjunct”. Den vakte faktisk en
del interesse, både fra folk som åpent hadde tatt til orde for at straff kan være nødvendig, og
fra folk som hadde skrevet og snakket mye om at positiv forsterkning alene var tingen.
Jeg hadde også en klient som var fæl til å rive i andres klær. Jeg gjorde noen forsøk
med å håndlede ham til å ta tak i mine klær. Hvis han tok tak i dem, var planen å løsne grepet,
føre hendene tilbake og holde dem inntil ham en stund. Men det var tilstrekkelig å håndlede
ham mot mine klær. Da trakk han hendene raskt til seg, og prøvde ikke mer. Noen
generalisering til andre personer ble ikke prøvd, men det hadde neppe virket dårligere for
andre enn for meg. Metoden kalles motstandstrening. Rettere sagt er det knapt en metode i
betydningen ”noe som er presist beskrevet og vitenskapelig dokumentert”. Den mest presise
beskrivelsen fins trolig i en artikkel jeg skrev i NTA i 2012. En del som er gjort i metodens
navn, er nok temmelig tvilsomt, men noe bør nok ligge relativt høyt på listen over ting som
bør tilgis, hvis det overhodet er en synd.
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Headingen på artikkelen om hun som valgte å bli blendet med t-skjorte framfor å skrike til stor
sjenanse for andre og skade for seg selv.

Her står jeg ved siden av Matthew L. Israel, grunnlegger av Judge Rotenberg-senteret i Boston, da jeg
presenterte min poster om hun som valgte straff. Den som søker på ham, finner debatter om bruk av
restriktive metoder som han har deltatt i. Han roste meg for å stå fram med bruk av slike metoder.

En del restriktive ting vi har gjort, er faktisk helt gangbart, og ingen synd. Vi hadde en
klient med autisme som vi kjente fra han var liten. Vi hadde lang erfaring med at han ikke
takket nei til å være på ”konge på haugen”, og det var mange eksempler på at han gjorde det
utrivelig for andre med dominerende og aggressiv oppførsel. Folk som oppfører seg slik, må
jekkes ned, enten de har autisme eller ikke. Behandlingen ble ikke så mye mer enn at man
opptrådte litt bestemt overfor ham, og stoppet ham like bestemt når han begynte å ta seg
friheter. Så vanket det selvfølgelig forsterkere når han var grei. En viktig del var å rekruttere
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personal som kunne og ville opptre på nødvendige bestemte måter, og få bort de som så alle
slags rare behov hos ham som de mente talte imot å sette ham litt på plass.

Noen av mine kjære påskekyllinger på min kjære påskeduk. De faller av og til, så det blir litt contingent
effort både for de og meg. Men vi ønsker uansett god påske.

For øvrig har jeg kanskje norgesrekord i å ha data for bruk av et restriktivt tiltak over
lang tid, helt fra 1992. En råsterk kvinne kunne utagere tilsvarende voldsomt. I alle år har vi
gjort mye for å eliminere hendelser som utløser aggresjon, men når det ”smeller”, er det neppe
annet å gjøre enn å holde henne fast. I mange år måtte to personer holde henne på gulvet.
Etter hvert har vi kunnet utføre selve fastholdingen mildere, etter å ha fått hjelp fra folk som
har greie på slikt, men fortsatt er det fastholding.
Å være en god terapeut i situasjoner der mye har vært prøvd kan kreve mot til å prøve
kontroversielle løsninger. Det kan være vanskelig å finne balansen. Går vi over streken, og
opptrer unødig restriktivt, er det ikke annet å gjøre enn å krype til korset og be om tilgivelse,
og love bot og bedring. Det bør kanskje også de som ikke tør noen ting, og som springer og
gjemmer seg med sin skinnhellighet, gjøre. Men det er alltid best å feie for egen dør.
Kos dere, syndere i påskesol. God påske!
25. mars 2015
Børge Holden

Jeg har ingenting imot at det blir slik i påsken. Her viser Jotunheimen seg ”fra sin beste side”, sett fra
Valdres.
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