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Læringsmål
• Vise hvordan kjedeanalyser er ett bindeledd mellom teori og
praksis
• Ved hjelp av kjedeanalyser eksemplifisere og nyansere de
grunnleggende læringsprinsippene som er involvert
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En vitenskapelig tilnærming til atferd
Omfatter alt en organisme gjør
En seleksjonsvitenskap (Skinner, 1981)
Det primære fokuset er analyse av atferd
En ideografisk tilnærming
Målet med atferdsanalyse er prediksjon og påvirkning av
atferd (Hayes & Brownstein, 1986)
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Produserer
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Funksjonelle analyser
• Operasjoner som avdekker atferdens funksjon (Skinner, 1953)
• Funksjonelle analyser er en del av alle atferdsorienterte
behandlingsformer (DBT, ACT, FAP, atferdsaktivering…..)

Foranledning
Intens tomhetsfølelse etter
å ha blitt avvist av samboer

Atferd
Kutter seg to ganger
over håndleddet

Konsekvens
Angsten dempes; får
hjelp av kontakt

Funksjonelle analyser

Arntzen (2003)

• Indirekte funksjonelle analyser
– Intervjuer/spørreskjemaer

• Deskriptive funksjonelle analyser
– Direkte observasjon uten manipulering av variabler

• Eksperimentelle funksjonelle analyser
– Direkte observasjon med manipulering av variabler

Kjedeanalyse – generelt arbeidsark 2a
• Steg 1: Beskriv PROBLEMATFERDEN
• Steg 2: Beskriv den UTLØSENDE HENDELSEN
• Steg 3: Beskriv faktorer som var tilstede før den utløsende
hendelsen som gjorde deg SÅRBAR i møte med kjeden
• Steg 4: Beskriv nøyaktige detaljer i KJEDEN AV HENDELSER
• Steg 5: Beskriv KONSEKVENSENE
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Kjedeanalyse -grunnpremisser

(Linehan, 1993)

• Analysen er gjennomført i samarbeid mellom behandler og
pasient
• Analysen omfatter hele sekvensen av hendelser (inklusive
interne- og eksterne cues, og triggere)
• Konklusjoner i analysen benyttes som hypoteser som testes
empirisk

Hvorfor analysere atferd?
• Gir terapeuten informasjon om hva som UTLØSER og
OPPRETTHOLDER problematferden i en KONTEKST (Swales & Heard, 2009)
• Atferd skjer her og nå
• Variablene som utløser og opprettholder problematferd
befinner seg i tidsmessig nærhet
• Målet med analysen er å kunne påvirke atferd
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Kjedeanalyse - eksempel
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Swales & Heard (2009)
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Problematferd
«HVA GJORDE DU?»
• Vær presis og få med alt i episoden av atferd
– «The devils in the details»
– Skill mellom problematferden og kjeden

•
•
•
•

Beskriv atferd - ikke funksjoner eller intensjoner
Bruk verb fremfor substantiver
Unngå bruk av hypotetiske oppsummerende merkelapper
Over- eller underskuddsatferd?

Problematferd - eksempler
• Stine tar masse tabletter fordi hun vil sove for alltid
• Liv kutter seg ?
• Per er følelsesmessig dysregulert

• Roy kom ikke til timen fordi han har en depresjon
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Utløsende hendelse
«HVA SKJEDDE FØR X?»
• Hendelser som foranlediger problematferden
• Skal være HENDELSEN som igangsetter kjeden under analyse
• Diskriminative stimuli

– Stimulus som foranlediger forsterkning

• Aversive stimuli

– En hendelse eller stimulus som organismen unngår

SÅRBARHETSFAKTORER
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Sårbarhetsfaktorer
• Hendelser som bidrar, men ikke nødvendigvis forårsaker,
problematferden
• Kan være tidsmessig lengre unna og mer komplekse enn
utløsende hendelse
• Følger den utløsende hendelsen alltid etter sårbarhetsfaktoren?
• Fokuser på sårbarhetsfaktorer som ligger tidsmessig i nærhet
• Eks: ikke tatt medisiner, forhøyet emosjonalitet, lite søvn

KJEDE AV HENDELSER

KJEDE AV HENDELSER

SÅRBARHET
Ønsker å være
mer sammen
med Per

Krangler
med Per.
Han går

Merker at jeg er
alene hjemme

UTLØSENDE HENDELSE

«Per kommer
ikke tilbake»

Sterk
ensomhetsfølelse

Panikk
5/5

KONSEKVENSER
Tar en pakke
med
Apodorm

PROBLEMATFERD

Panikken
dempes
1/5

Per finner henne
halvbevisst. Blir
pumpet og innlagt
Får ofte besøk av
Per som også ber
om unnskyldning
Føler skam
omkring
overdosen

Swales & Heard (2009)

Kjede av hendelser
• Atferd opptrer ofte i kjeder som opprettholdes av en
sluttforsterker
• «Binder sammen» den utløsende hendelsen og målatferd
• Inkluder all atferd (handlinger, tanker og følelser)
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Konsekvens II
«HVA SKJEDDE ETTER X?»
«HVORDAN FØLTE DU DEG ETTER X?»

Forekomst av
atferd økes
Forekomst av
atferd reduseres
Cooper et. al (2007)

Stimulus tilføres
Stimulus fjernes
Positiv forsterkning Negativ
forsterkning
Positiv straff
Negativ straff

Stimuli defineres
ut ifra EFFEKTEN
de har på atferd

Konsekvens III - Negativ forsterkning
• Atferd UTSETTER eller TERMINERER en aversiv stimulus
• Aversiv stimulus: stimulus som øker forekomsten av atferd som
fjerner eller utsetter den
• Flukt (escape)
– Respons terminerer en pågående stimulus

• Unngåelse (avoidance)
– Respons utsetter tilstedeværelsen av en aversive stimulus

Konsekvens IV – «Four function model»

Automatisk
Forsterkeren produseres av
personen selv
Eksempel

Sosial
Forsterkeren produseres av andre

Eksempel
Nock & Prinstein (2004)

Positiv forsterkning

Negativ forsterkning

Stimulus produseres

Stimulus fjernes/utsettes

Villet egenskade som fører
til en ønsket fysiologisk
tilstand

Villet egenskade som fører
til en reduksjon i negative
affektive tilstander

Føle noe, bli avslappet

Fjerne vonde følelser

Villet egenskade som fører
til flukt fra interpersonlige
krav

Villet egenskade som fører
til oppmerksomhet fra
andre eller tilgang til goder

Få en reaksjon fra andre

Unngå å gjøre noe man ikke vil

Konsekvens V - Gjett funksjonen:

Foranledning
Sitter alene i leiligheten.
Har barberblad i skapet

Atferd
Konsekvens
Kutter seg dypt tre ganger
Blir rolig og føler seg klar
på høyre underarm
AUTOMATISK POSITIV FORSTERKNING

Foranledning
Er i individual terapi hos
behandler

Atferd
Konsekvens
Setter seg under bordet og
Behandler setter seg ned
stirrer tomt ut i lufta. Svarer
under bordet med
ikke på tiltale
pasienten
SOSIAL POSITIV FORSTERKNING

Gjett funksjonen:

Foranledning
Krangler med partner. Blir
beskyld for å manipulere

Foranledning
Alt føles totalt håpløst.
Orker ikke mer.

Atferd
Konsekvens
Går på badet. Tar en pakke Partner finner meg på badet.
Paracet.
Han ringer ambulanse og
beklager intenst
SOSIAL NEGATIV FORSTERKNING
Atferd

Konsekvens

Kutter seg dypt 3 ganger på
Håpløshet avtar.
høyre underarm
Orker å gå ut en tur
AUTOMATISK NEGATIV FORSTERKNING

Treatment of Self-Injurious Behavior (T-SIB)

Andover et al. (2017)

• 9 timer behandling for selvskading (uten emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse)
• Lærer pasienten opp i FAK analyser som brukes for hver NSSI
episode
– Identifisere foranledninger og konsekvenser av NSSI
– Identifisere alternative atferder til NSSI

• En av tre moduler:
– Interpersonlige ferdigheter, kognitive feiltolkninger, eller
ubehagstoleranse ferdigheter

Tips:
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