BBC 108: LITT FRA ÅRETS ABAI-KONFERANSE I CHICAGO 23.–27. MAI
Jeg har skrevet noen reportasjer fra ABAI-konferanser. De første var i NTA for nesten 15 år
siden. Så skrev jeg noen i eMAA (som dessverre har gått inn). Siden BBC startet i 2010, har
jeg skrevet der. Jeg har vært på ABAI 23 ganger, så superspennende er det kanskje ikke, men
noen godbiter får man med seg. Også i år var det ca. 5000 deltakere, og noen få titalls fra
Norge. Jeg har vært med så lenge at jeg ser at tiden går. De første årene deltok mange ledende
skikkelser som hadde vært med fra atferdsanalysens barndom, og som hadde arbeidet med
Skinner. Jeg husker Sidney W. Bijou, William Verplanck og James Dinsmoor, alle født for ca.
100 år siden. Det er lenge siden de gikk bort. Av den litt yngre garde var det blant annet Jack
Michael og A. Charles Catania, begge født rundt 1930. Michael er syk, og også Catania har
vel trappet ned. Skinners datter, Julie, ble født i 1936. Også henne ser vi mindre til. Mange
som var unge og lovende i 1997, er godt voksne nå, som Dermot Barnes-Holmes og flere av
våre egne. Ellers var det i 1997, da jeg var med første gang, under sju år siden Skinner hadde
gått bort. Men det spirer godt. Jeg kan bare «dekke» det beste av det jeg var på selv. Mye av
det som er verdt å høre på, holdes av etablerte navn. Men jeg er jo snill, og gir de unge en
sjanse. Dessverre blir det ofte litt banalt, eller de har så mye på hjertet at poengene drukner.

Chicago er ingen småby, men USAs tredje største etter det jeg vet. Til å være en storby er den også
pen, ikke minst på grunn av Lake Michigan, Chicago River og mye pen arkitektur.

Selve konferansen åpner alltid med at SABA (Society for the Advancement of
Behavior Analysis) deler ut priser, og at mottakerne holder takkeforedrag. ABAIs president,
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Michael Dougher, fortalte først at SABAs formål er å skaffe midler til ABAI. De får inn mye,
særlig gjennom donasjoner, og ABAIs økonomi er god. Mye går til stipender. Det første
foredraget hedret Kurt Salzinger, født i 1929, som døde før jul etter å ha blitt slått ned på en
stasjon i New York! Enken fortalte fra hans karriere, som blant annet innebar kontakt med
sovjetiske vitenskapsfolk, og med KGB. Han var til og med involvert i å få bedre vilkår for
fysikeren Andrej Sakharov, som trosset de kommunistiske myndighetene, og hadde husarrest.
I USA deltok Salzinger i mange offentlige fora, og er vel en av de som har gjort mest for å
gjøre atferdsanalyse kjent og akseptert. Enken nevnte også en morsom kommentar som han
hadde gitt til en psykolog som «ikke studerte atferd». Salszinger hadde spurt om han studerte
«ikke-atferd». Den satt nok! Warren Bickel snakket om avhengighet av røyk og rus. Han
mente at «temporal discounting» av konsekvenser av misbruket, altså å se lite på langtidskonsekvenser av atferden, er en svært viktig direkte årsak til avhengighet. Men knapt en teori
om avhengighet har med den faktoren! I behandling er det viktig å lære pasienten å bry seg
om framtiden. Han nevnte også at det bevilges svære summer til å studere genetiske og
nevrobiologiske faktorer bak avhengighet. Det gir mange kule artikler, og phd-er, men få
praktiske resultater. Neste ut var italienske Fabio Tosolin, som skiltet med å ha bidratt til at
blant annet ingeniører og tannleger hadde fått atferdsanalyse inn i utdanningen. Sistekvinne
var Carol Metzler fra Oregon Research Institute, som etter 59 år har en enorm merittliste
innenfor atferdsanalytisk behandling av barn, og som blant annet har utviklet PMT–O.

Et lite eksempel på at ABAI-konferansen ikke bare er for nybegynnere…

Fortsettelsen av konferansen ble smertefull, nemlig to forelesninger om smerte. Kevin
Vowles snakket om akutt og kronisk smerte. Den første er oftest et signal som må tas alvorlig.
Kronisk smerte er smerte som sitter igjen etter at det ikke lenger kan ses noe grunnlag for den,
og det går gjerne noen måneder før smerte regnes som kronisk. Den er generelt ikke et signal
om at noe er galt, og kan tas mindre hensyn til. Men mange styres eller lammes av den, og
lider. Smerte og lidelse er ikke det samme. Smerte er følelsen, lidelse er problemer med å
mestre livet. Et vanlig utsagn fra kronisk smertepasienter er «Gi meg livet tilbake». Generelt
er behandling, for eksempel medikasjon, lite effektiv. Jeg ante hvor han ville, og ganske riktig
kom han inn på ACT, man han advarte mot å begynne med å forklare pasienter at de «må
akseptere smerte». Det er en oppskrift på å få en ørefik! Mange oppfatter det som en beskjed
om å gi opp. ACT foregår nokså uavhengig av selve problemet. Dermed er verdier, mål og
psykologisk fleksibilitet viktig, og ACT er dokumentert effektivt i kronisk smertebehandling.
Frank Symons snakket om smerter hos mennesker med sterk utviklingshemning. Inntil for få
år siden mente de fleste leger at smertesansen hos språkløse personer er nedsatt. Det har man
gått bort fra, men det er vanskelig å vurdere smerte hos de svaktfungerende. Bare unntaksvis
finner man somatisk grunnlag for smerten. Da må personen vise smerteatferd for at andre skal
se at det kan være smerte. Selv da er det usikkert, i alle fall når det gjelder smertegrad – vi
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opplever og uttrykker emosjoner subjektivt. Han snakket om måleinstrumenter, som har lite å
vise til, og det er neppe mye mer å gjøre enn å observere personen.
Mye av det jeg var på, var praktisk, som et spisesymposium som studenter sto bak. En
rød tråd var å unngå ekstinksjon av unnslippelse i behandling av matnekting, som kan gå ut på
mye. Barnet kan utagere, og ha svak tygging og svelging. Flere framlegg viste at det hjalp å
forsterke spising, og å bruke momentum-teknikker: Flere ganger ga de i rask rekkefølge mat
som barnet likte, for så å gi det som barnet hadde nektet å spise. Da spiste barnet mer av det
som barnet hadde nektet. De brukte også fri-operant-betingelser, der barnet hadde en del
matbiter på tallerkenen, og bestemte tempoet selv, i stedet for at hver bit ble presentert for
barnet. Det fungerte for noen, kanskje fordi det reduserte stress og motstand?
På ABAI er det alltid såkalte B. F. Skinner-forelesninger, som ofte holdes av folk fra
andre miljøer. Amanda Nickerson snakket om mobbing i skolen, og om at den ikke bare er en
sak mellom mobber og offer. Mobbing har tilskuere som kan gjøre alt fra å støtte mobberen til
å støtte offeret. Få mobber hvis det ikke forsterkes av noen. Det viktigste som kan gjøres for å
stoppe mobbing, er derfor at medelever ikke forsterker den. De må lære å se mobbing, og å
gjøre noe, som å kontakte ansvarlige voksne, gå sammen med medelever om ikke å forsterke
mobbing, lage en plan for å snakke med mobberen, og støtte offeret. Å utfordre mobberen
alene og spontant er skummelt. Tankegangen ligner på hvordan baksnakking forstås på det
atferdsanalytiske kollektivet Los Horcones i Mexico, der baksnakking også er den
forsterkende lytterens ansvar! I straffeloven er det noe som heter medvirkning…

«The best in private events» reklameres det med på denne båten på Chicago River. Og jeg som
trodde at private hendelser var Skinners og vårt område, men temaet interesserer tydeligvis mange.

Søvn er viktig, og kan drive foreldre til vanvidd, enten det er sen sovning, nattvåkning
eller tidlig våkning. Særlig det første skaper nok bruduljer. Det er ingen tvil om at «kongen»
av søvnforståelse og -behandling er Neville M. Blampied fra University of Canterbury, New
Zealand. Han innledet med at søvn er en atferdsmessig tilstand, og ikke atferd, men at atferd
påvirker søvn. Han og tre unge kolleger hadde fire innholdsrike framlegg. Metoder var alt fra
å fjerne forstyrrende stimuli, og ekstinksjon av atferd som er uforenlig med søvn, til å ta
barnet med på å utarbeide en plan. Jeg kan ikke si så mye mer, men den som vil lære om søvn,
må sjekke Blampied og University of Canterbury. Ellers er han forfatter av to gode JABAartikler om søvn, fra 1993 og 2013.
En atferdsanalytiker jeg respekterer mye, er Peter Sturmey fra Liverpool, men som bor
i USA. Han snakket om personalopplæring. Jeg fikk med meg at opplæringen må være
konkret og praktisk, og at det er liten vits å lære folk mer enn de trenger i jobben. Teoretisk
innhold, som å lære begreper, holdt han utenfor. Jon Bailey ledet en paneldebatt som het
«Unethical, dysfunctional supervision practices exposed». Jeg så for meg dårlig håndterte
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dilemmaer i behandling, men det var om veiledning av BCBA–kandidater (Board Certified
Behavior Analyst). Eksemplene var opplagte. En veileder hadde observert kandidaten i fem
minutter, men ville ha betalt for 30 timer. En annen ville ha kandidaten til å gjøre hus- og
hagearbeid for seg, og en kansellerte en tredjedel av avtalene. Det viste seg at vedkommende
var veileder for 25 andre kandidater! Lite kunne altså overføres til norske forhold.
En gruppe studenter hadde et symposium om ACT, med eksempler på behandling,
som selvfølgelig (!) virket så det suste. Det som fikk meg til å sperre øynene opp, var det
vellet av redskaper for å kartlegge pasienten, og evaluere behandling, som ble gjennomgått,
og som tydeligvis er på vei inn. Mye kartlegging og evaluering skjedde ved skjemautfylling.
Men hva blir igjen av atferdsanalyse hvis mer konkrete observasjoner forsvinner mer og mer?
Et symposium som het «Callous, unemotional, and anti-social behaviors: What
behavior analysis has to offer», var ikke til å motstå. Jeannie A. Golden snakket om
behandling av barn og unge som barnevernet hadde hånd om, med traumer, og med
atferdsforstyrrelser på vei mot psykopati. Hun snakket om at straff ikke biter på store og små
psykopater – de er numne mot slikt. Den beste behandlingen er De utrolige årene, med vekt
på sosiale ferdigheter, og positiv forsterkning. Hun og mannen hadde fått et fem år gammelt
fosterbarn som barnevernet etterlot hos dem med beskjed om at medikasjon lå i bagen.
Medikasjonen var mot ADHD, depresjon og psykose. Raskt var hun medisinfri, og fungerte
mye bedre. Nå er hun 18, har fått barn, og i gang med lærerutdanning. Igjen tok Merrill
Winston kaka. Han snakket om masseskyting, som av en eller annen grunn må drepe fire
personer for å bli kalt det. Jeg la merke til det han sa om selektiv empati hos de som dreper
mer organisert, som i gjenger og terrororganisasjoner. De er ikke forstyrret, men er «i krig».

En av de morsomste og mest engasjerende foreleserne jeg vet om, Merrill Winston fra Crisis
Management (se nedefor). Til venstre Jon Løkke på NAFO-standen på ABAI Expo. Fin han også!

Det står bra til med analyse og behandling av utfordrende atferd i «Iwata-tradisjonen».
Christine Drew hadde en gjennomgang av studier fra 2001 til 2016 som viste at positiv
forsterkning i form av materielle forsterkere, og oppmerksomhet i en eller annen form, er den
viktigste opprettholdende faktor, med unnslippelse som nummer to. Automatisk forsterkning
kom en del bak, og andelen av tilfeller der man ikke klarte å konkludere, var svært lav.
Verden går framover! Av tiltak var konsekvenser, særlig DRO og DRA, vanligst, og generelt
var det mer konsekvensorienterte tiltak enn endring av motivasjonelle forhold. Det kan tyde
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på at mange deltakere er barn, og at man har større mål med behandlingen enn bare å dempe
atferden. En svakhet med mange studier er at eventuell medikasjon ikke oppgis.

Presentasjonen av en av forelesningene til en av de virkelig store (se nedenfor).

Wayne Fisher snakket om tilbakefall i behandling av utfordrende atferd. Det er faktisk
hovedregelen, særlig når behandling overføres fra et sted til et annet, og når behandlingen
trappes ned, særlig ved å tynne forsterkning. Den viktigste grunnen er at behandlingsintegriteten synker. Men det kan også skje selv om behandlingen utføres temmelig riktig. En
viktig grunn er tilbakekomst (resurgence), enkelt sagt at alternativ atferd forsterkes for lite, og
at personen i alle fall av og til går tilbake til «gamle synder». En annen grunn er at personen
lærer ny atferd i løpet av baseline som ikke tas med i behandling. Nok en variant er at
utfordrende og alternativ atferd tilhører samme klasse, og at det generelt er fare for at
personen velger en av responsene som ikke lenger skal forsterkes. Atter en mulighet er at det
oppstår helt nye responser innenfor samme operant, og at en eller flere av dem kan være
problematiske. Å overføre behandlingen til familien kan være vanskelig når det er en massiv
historie med forsterkning av den utfordrende atferden. Da blir ekstinksjon vanskeligere. Så
det gjelder å være oppmerksom på en del feller, og å være nøye med hva man gjør.
Også teori er viktig. Dermot Barnes-Holmes snakket om RFT (relasjonell rammeteori), og «Why is it so scary?», men det spørs om han ser hvor «scary» det er for mange. Det
har skjedd mye på få år, siden jeg sist satte meg inn i RFT. Jeg ser ikke at alle de kompliserte
detaljene kan brukes til å forklare atferd, og i behandling. Hvis det stemmer at man må forstå
RFT for å forstå ACT, må det bli færre som kan lære ACT. Jeg savner en mer uteknisk og mer
forståelig framstilling som kan brukes praktisk.
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Et symposium het «Applications to research and practice: Skinner’s pragmatic
philosophy of science». En rød tråd var at atferdsanalyse er mindre interessert i generelle
sammenhenger, enn i hva som virker, som de fleste vet. Hank Schlinger hadde inntrykk av at
det skjer et «stille kupp» innenfor atferdsanalyse, og at noen fjerner seg fra pragmatismen.
Han nevnte særlig RFT og ACT som eksempler, og mente i korthet at RFT og ACT blir for
komplisert og teoretisk. Det blir verre og verre å forstå det, og å se nytten, i all beskjedenhet
litt i likhet med det jeg skrev om Barnes-Holmes, og om studentene som snakket om ACT.

Symposiet der Schlinger deltok.

Francesca Degli Espinosas forelesning «A behaviour analysis of theory of mind: conceptual
and applied implication» var praktisk og teoretisk. Hun fikk fram at teori om andres sinn er
ferdigheter. Enkle eksempler, som også ses hos små barn, er å observere om andre ser på eller
hører på noe, og ut fra det si om de kan vite noe om det som er synlig eller hørbart, og å se
hvilken situasjon noen er i, og dermed hva de føler og tenker (som ligner på hvordan Skinner i
1953 beskrev hvordan barn lærer å beskrive seg selv!) Det dreier seg om å observere, og tacte,
andres private hendelser og øvrige atferd. I tillegg kommer ferdigheter i eventuelt å bistå den
man observerer. Mennesker med autisme kan ha liten interessen for å observere andre. Hun ga
gode eksempler på trening i ferdigheter som inngår i teori om andres sinn.
Alt i alt var det en fin tur. Lokallaget har grillfest i sommeren, trolig uti august. Ta
kontakt med en av oss for å høre om dato, og vær velkommen. Så har dere vel haket av 1.
november, da det blir seminar som vi kommer med informasjon om.
Ha en riktig fin sommer, så snakkes vi i august!
13. juni 2019

Klart for ny sommer på Grytsetra, seterparadiset i Odalen…
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Børge Holden

