BBC 64: Å LÆRE BEHAVIORISME ER INGEN TURISME. FRA ABAI-KONGRESSEN
Så var jeg tilbake i Texas etter fem års fravær. Årets ABAI-konferanse ble holdt i San
Antonio, bare et steinkast fra fortet Alamo, der min helt fra guttedagene, Davy Crockett, endte
sine dager i 1836 i krigen mot Mexico. I dag er Alamo museum, og hans berømte frynsete
skinnvest henger der i perioder. Det er usikkert om Crockett døde i kampens sluttfase, eller
om han ble summarisk henrettet etterpå sammen med andre overlevende. Det er sikrere at San
Antonio, i alle fall området rundt elven, er en pen by. Som ellers i Europa og USA, har man
også kastet seg på ølbølgen. Et mikrobryggeri der heter Blue Star, og var verdt et besøk. De
hadde 20 selvbryggede øl «on tap», både engelske, belgiske og tyske typer. Særlig de mange
pale ale’ene, var ekstremt gode. Første gangen var jeg brisen etter fire halvlitere, men den
sterkeste var 10,7 %, så jeg etterpå! Men det er inntrykk fra konferansen jeg skal dele. Mye av
innholdet var ganske infløkt, som vanlig. Jeg skal derfor være litt «journalist» for dere, uten å
bli for «tabloid», slik at dere får litt av det matnyttige.

Fra Riverwalk’en langs San Antonio River midt i byen, i rene regnskogen, og dyreliv samme sted.

Autisme er viktig på ABAI, om enn neppe så dominerende som før. John Constantino
hadde en forelesning som het «Gener, miljøsensitivitet, komorbiditet og tilpasning ved
autisme». Mer og mer forskning tyder på klar arvelighet, som langt på vei også er
kjønnsbundet. Mye tyder på at jenter ofte ikke får autisme selv, men at de kan videreføre
«autismegener» til guttebarn. Det finnes jo jenter med autisme, så det gjelder ikke totalt. Når
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det gjelder hjernen, er det knapt påvist at hjerner hos personer med autisme er skadet, i alle
fall ikke i ung alder. At hjernen kan være mer eller mindre intakt, tas også til inntekt for at
prognosen kan være god, særlig når habilitering starter tidlig. Det blir også klarere og klarere
at det er felles arvelige faktorer bak autisme og forstyrrelser som ADHD og tourette.

Fra et mindre fasjonabelt strøk en kilometer fra sentrum. Jeg måtte passere på vei til et bryggeri!

For å fortsette med autisme, så vet dere at kriteriene for autismespekterforstyrrelser er
i endring. En forelesning av Berenice de la Cruz het «Autismediagnose hos barn på to–fem år:
Samsvar mellom DSM-IV-TR, DSM-5 og ADOS-2». Kriteriene er allerede endret i
amerikanske DSM-5, og blir nok endret i resten av verdens ICD-11 i ca. 2017. Det er
oppmuntrende at autismediagnose kan stilles stadig tidligere. For en tredjedel av barn som får
autismediagnose, har foreldrene hatt bekymringer før barnet er ett år, og andelen øker fram til
barnet er to år. Snart bør det derfor være målet at diagnose kan stilles innen barnet er to år.
Ellers er det funnet godt samsvar mellom DSM-IV-TR, DSM-5 og ADOS-2 når det gjelder å
komme fram til diagnose. Derfor vil den største endringen i ICD-11 trolig bli at autisme og
asperger slås sammen, og at de andre autismespekterforstyrrelsene forsvinner.
Samtidig med at autisme dominerer mindre, er utviklingspsykologi mer i vinden,
særlig anført av Martha Pelaez, en arvtaker etter 90 år gamle Jacob L. Gewirtz. Et stort
symposium het ikke mindre enn «En revolusjon i vår forståelse og behandling av verbal og
sosial utvikling». Douglas Greer, kjent av mange i Norge, snakket om at særlig barn med
autisme må få «smaken» på naturlige sosiale forsterkere, ved at man arrangerer slike som
forsterkere både i typisk trening og i mer naturlige situasjoner. Roser vi noen for å gi en klem,
uten å forsterke atferden naturlig ved at det føles godt for barnet å gi klemmen, blir det neppe
naturlig for barnet å gi klemmer, som et enkelt eksempel. Dess mer naturlige forsterkere
barnet blir interessert i, dess mer vil gå av seg selv. Det er vanskelig å være uenig. Martha
Pelaez la nok en gang fram noe om stimulering av språklyder og enkel tale hos småbarn.
Blant annet ved å imitere barnets lyder, og til og med utsagn, øker barnets førspråklige og
språklige aktivitet. Men når barn blir eldre, foretrekker de bekreftelser på at det de sier er
riktig, og ikke at foreldre eller andre imiterer dem! Uansett kommer det mer og mer
dokumentasjon på at språk kan stimuleres ved hjelp av enkle metoder. Det er viktig særlig for
barn med lette lærevansker og barn som har omsorgspersoner som stimulerer dem lite.
Howard Rachlin skulle ha forelesningen «Et bredt (molart) syn på selvkontroll». Det
hadde han, men han delte tiden med William Baum. Jeg fikk med meg et morsomt sitat av en
engelsk komiker, Jonathan Miller. Da han en gang skulle tenne en røyk, sa han at «Jeg vet at
dette vil drepe meg, men jeg vet ikke om akkurat denne vil gjøre det». Ellers lærte jeg lite om
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selvkontroll. Ikke for å være frekk, men at selvkontroll særlig går ut på å bry seg om sene
konsekvenser av egen atferd, og at manglende selvkontroll er det motsatte, visste jeg fra før.
John Staddon, en eldre og dessverre undervurdert person, snakket om hva som
egentlig har skjedd i atferdsanalysen de siste 30 årene, og hva vi står igjen med som er av
verdi. Han hadde to hovedbudskap: Vi må se mer på individets tilstand, for eksempel når vi
skal vurdere hvordan individet vil reagere på et tiltak, men utover det trenger vi ikke fysiologi
for å forstå atferd og for å vite hva vi skal gjøre med den.

Fra den norske posteren på ABAI Expo. Fra venstre Per Holth, Jon Løkke og Monica Vandbakk.

Det var mye om avhengighet. James MacKillop hadde en forelesning med en lite
tilgjengelig tittel «Bruk av atferdsøkonomi for å forstå avhengig atferd. En overførende
(translational) tilnærming». Men det var detaljert og teoretisk, og det sa meg lite om hva
avhengighet er og hva vi kan gjøre med det. Igjen mener jeg ikke å være frekk, men jeg lærte i
det minste noen nye ord: nevroøkonomi, og hypotetisk og faktisk alkohol. Jeg skal ikke plage
dere med forsøk på å forklare dem. Jeg hadde derfor forhåpninger til at Richard Lambs
forelesning «Spørsmålstegn ved noen antakelser om prosesser involvert i avhengighet», skulle
gi meg mer. Men jeg satt igjen med like lite, i alle fall fra et praktisk synspunkt.
Jon S. Bailey og Adam Ventura hadde et tankevekkende seminar. Tittelen var ikke
snauere enn «Å diagnostisere og behandle etiske problemer i atferdsanalysen. Hva de går ut
på, og hvordan vi kan møte dem organisatorisk». Baileys del, «Atferdsanalysens elendighet»,
var tankevekkende, men kanskje ikke slik man skulle tro. Tema var ikke at det er noe uetisk
med atferdsanalyse i seg selv, men at det for ofte er lav kompetanse hos de som utfører og til
dels veileder i atferdsanalytisk behandling. Han ga eksempler på at det ikke nødvendigvis var
noe galt med behandlingen, men at lykken kunne være bedre enn forstanden. Det fikk meg til
å tenke på hva jeg selv har drevet med i 30 år. Mange ganger har jeg visst lite om hva
personalet har drevet med mellom besøkene. Likevel har jeg ikke vært involvert i noen store
skandaler. Men at kompetansen, særlig i utførelsen av behandlingen, kan være begrenset, og
at mye kan skje under slike forhold, tenkte jeg mye på, og grøsset litt. Samtidig vet vi at lite
vil bli gjort hvis vi skal stille ideelle krav før noe settes i gang. Jeg måtte dessverre gå da
Bailey hadde sagt sitt, men det spørs om Venturas organisatoriske løsninger var så aktuelle for
norske forhold. Selv om Norge er et rikt land, kan vi nok glemme ideelle amerikanske krav.
Men vi har «forbedringspotensial».
Noe av det mer anvendte var Louis P. Hagopians forelesning «Å avgrense undertyper
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av automatisk selvskadende atferd». Han snakket om tre undertyper: (1) Selvskading som er
opprettholdt både av sosial og automatisk forsterkning, (2) selvskading som er opprettholdt
kun av automatisk forsterkning og der selvskadingen ikke medfører ubehag for personen, og
(3) selvskading som er automatisk forsterket, men der selvskadingen også medfører ubehag
for personen. Den første gruppen er «lettest» å behandle, enkelt sagt fordi det også er sosiale
forsterkere å spille på. Den siste gruppen er heller ikke så «håpløs», særlig fordi de gjerne
ønsker å få selvskadingen blokkert manuelt eller hindret mekanisk. Den midterste gruppen er
«hardcore». Der begrenser det seg mer med forsterkningsprosedyrer, og de er heller ikke så
interesserte i å bli hindret i å selvskade. Jeg kan ikke gå mer inn på det, men for meg virker
dette som et lite framsteg på et felt der det har skjedd lite.
I Hedmark gjør vi ting enkelt. Da er det bra at det er godt dokumentert at det enkleste
kan være det beste. Ifølge Scott T. Gaynor, i forelesningen «Atferdsaktivisering som
behandling for depresjon hos unge», er atferdsaktivisering det beste på feltet, og i tillegg det
enkleste å lære både for terapeut og pasient. Det er i korthet å gjøre ting som kan virke
positivt og oppmuntrende, eller forsterkende, eller å gjøre mer av det som ikke-deprimerte
driver med, og som man selv driver med når man ikke er deprimert. Det gjelder også å gjøre
ting man verdsetter, når man ikke er helt i stemning til det, og å gjøre små atferdseksperimenter, det vil si å prøve små endringer og å evaluere hvordan det går. Fullt så enkelt
er det selvsagt ikke, og man har hentet fra ACT det som dreier seg om verdier og mål. Man
ser også på barrierer som skaper depresjonen, som stressfaktorer og annen elendighet som
skaper tristhet, og trer ikke atferdsaktivisering ned over hodet på pasienten.

Presentasjonen av Scott T. Gaynors forelesning om depresjon blant unge.

Psykiatri og psykiatrisk diagnostikk er et interessant tema. Suzanne H. Mitchell hadde
et symposium med en tittel som knapt kan oversettes. Men de snakket om noe som blir mer
og mer åpenbart, for ikke å si brennbart, og som jeg har vært inne på mange ganger, nemlig at
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den tradisjonelle kategorielle diagnostikken begynner å bli synkeferdig. Sakte men sikkert
nærmer det seg nok tiden da psykiatriske diagnoser blir færre, mer generelle dimensjoner som
pasienten har mer og mindre av. NIMH (National Institute of Mental Health) har et
forskningsprosjekt om «områdekriterier» (RDoC) som dreier seg om slike dimensjoner. Målet
er mer generelle kriterier basert på større atferdsklasser og på hvilke funksjoner de har. Sakte
men sikkert begynner man også å få en viss støtte fra nevrofysiologi for en slik inndeling. Det
siste tar nok tid, men en ting er sikkert: Man vil aldri finne separate nevrobiologiske grunnlag
for de flere hundre, ofte overlappende, diagnosene vi har i dag.
Jeg må forresten også formidle en liten skuffelse: I år så jeg ingen outrerte, det vil si
ultrateoretiske og helt uforståelige framlegg. Det skyldes delvis at Jose Burgos ikke var der.

At det var få «outrerte» framlegg, betyr ikke at alt var plankekjøring. Se på titlene!

Neppe mange har et forhold til begrepet «resurgence», eller «gjenoppliving». Men
mange har et forhold til hva det går ut på. Det var tema i symposiet «Faktorer som påvirker
tilbakefall og gjenoppliving», ledet av for meg ukjente Claire C. St. Peter. Det dreier seg om
at atferd som har blitt ekstingvert, kommer tilbake. Det skjer ved at en atferd har blitt
ekstingvert, og ikke lenger forekommer. Så forsterkes en ny atferd i stedet. Når også den
ekstingveres, kommer atferden som først ble ekstingvert, ofte tilbake. De lærde klør seg i
hodet over hva det skyldes, men det synes å «være sånn». I behandling kan det skje ved at en
problematferd blir ekstingvert, samtidig som en alternativ atferd forsterkes, som i en DRAprosedyre. Når den alternative atferden ikke lenger forsterkes, fordi man finner det
unødvendig eller fordi behandlingen avsluttes av andre grunner, kan problematferden komme
tilbake. Vi snakker altså om tilbakefall som skyldes opphør av ekstinksjon av alternativ
atferd! Men dess flere alternative atferder man har forsterket, dess mindre er sjansen for
gjenoppliving. Noe av det interessante ved gjenoppliving er at det kan være dumt å gå ut fra at
problematferd er borte for godt. Et begrep som «nullforekomst», som noen har brukt, er smått
tåpelig. Gjenoppliving en påminnelse om at en klient med alvorlig problematferd kan bli en
venn for livet. Mange klienter har vist en tilbakekomst «fra intet». Den trenger ikke å være
stor, og ofte går det an å få kontroll igjen, men fenomenet må tas hensyn til. Uansett er
«restatferd» et bedre uttrykk enn «nullforekomst», selv om også førstnevnte er hjemmelaget.
I motsatt ende av det ultravitenskapelige symposiet var Travis Thompsons forelesning
«Vitenskap er ikke bare matematikk, heller ikke bare logikk, men noe skjønnhet og poesi».
Han begynte med at i oldtiden og middelalderen var det vanlig at vitenskapsfolk også var
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kunstnere. Leonardo da Vinci er et eksempel. Jeg kan ikke gjengi alt han kom med, men jeg
satt igjen med noen følger for hvordan vi kan presentere atferdsanalyse. Å vise data som viser
effekter og alt det der som har vært typisk for atferdsanalyse, kan vi ikke legge bort. Men
hvorfor ikke slappe litt av, i alle fall i blant, og nyte det vakre som noen ganger finnes ved det
vi driver med? Hvorfor ikke også dele det med andre, slik man deler andre vakre ting med
andre? Thompson viste sakte film av barn som fikk atferdsanalytisk behandling for blant
annet matnekting. Selv grimaser ble vakre, særlig når det var fin musikk til. Også Philip N.
Hineline, i sin forelesning «Narrative: A challenge for behavior theory» (se bildet på forrige
side) var inne på noe av det samme: Å lage gode fortellinger om det vi gjør. En spesiell
behandling jeg er med på for tiden, har ført til bedre trivsel hos klienten og til et bedre forhold
mellom han og personalet. Han har rett og slett blitt mer glad og positiv. Slike virkninger er
vanskelige å «grafe». Vi må lage et framlegg til Nafoseminaret neste år der vi viser opptak av
klienten i fin samhandling med personalet og i andre situasjoner der han trives, og lage en god
fortelling ut av det! Gjerne med noen effekter i tillegg! Selvfølgelig må vi også legge fram
data som viser framgangen på målatferden. Men «Et blikk kan si mer enn tusen ord», og folk
påvirkes av det som gjør inntrykk. At det har innslag av reklame, er sikkert, men det er viktig
for å spre atferdsanalyse. Ellers viste Thompson film fra da han arbeidet med boken Behavior
modification of the mentally retarded på 1970-tallet. Jeg tenkte først at opptakene var fra en
konsentrasjonsleir, men de var fra en institusjon som han arbeidet på i forbindelse med boken.
Opptakene bidro til at institusjonen ble stengt. Men opptakene hadde kunstneriske sider, og
utvilsom effekt. Jeg tar Thompson til inntekt for at vi må kombinere fakta og estetikk.
Da har jeg formidlet det viktigste, i alle fall av det jeg fikk med meg på ABAI. Også i
lokallaget skjer det ting. Det siste året var ingen braksuksess på seminarfronten, og vi må
komme sterkere tilbake. Vi tar det opp på styremøte i disse dager, og er åpne for forslag. Mye
tyder på at våre seminarer skal være svært praktiske for å trekke mye folk. Så hadde vi
grillfest for lokallaget lørdag 13. juni, like etter Morodalsfestivalen, der Kjell Grinden for
øvrig fikk Nord-Odal kommunes kulturpris. Kjell var med oss, og det skålte vi for.
Vi «snakkes» i august. Da skriver jeg om at en del språkforskere er nærmere Skinner
enn de trolig aner. Ha en god sommer alle sammen!
18. juni 2015

Børge Holden

Et lite utsnitt av deltakerne på grillfesten. Ingen nevnt, ingen glemt, men kulturprisvinner Kjell Grinden
er bak til høyre.
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