
 
 

Skyldkaken  
 
Tidsbruk 
20 minutter 
 
Innledning 
Pasienten er en 20 år gammel mann, som bor hjemme og går på lærerhøyskole. Han 
planlegger å flytte sammen med kjæresten, men får dårlig samvittighet overfor foreldrene. 
Pasienten har sterk og vedvarende skyldfølelse for at faren ble påkjørt av en bil for 12 år 
siden. Faren ble alvorlig skadet i ulykken. Han fikk varig mén og et betydelig funksjonstap. 
Faren er avhengig av hjelp i hverdagen. Pasienten forteller at ulykken skjedde da familien var 
på sommerferie i Europa og skulle til en familiepark. Hans yngre søster på ni måneder hadde 
hatt en urolig natt og alle i familien var trette og hadde kranglet litt på morgenkvisten. Faren 
var i tillegg mer plaget enn vanlig av allergi. 
  
På ulykkesdagen hadde pasienten ønsket å stoppe for å kjøpe is. Foreldrene ville ikke og sa at 
han kunne vente til de kom fram, men pasienten maste så mye at de ga seg til slutt. Da de 
stoppet måtte lillesøsteren ha en ny bleie. Det var fullt på parkeringsplassen foran kiosken så 
de måtte sette bilen på en ledig plass på andre siden av veien. De krysset veien forsiktig fordi 
trafikkbildet på stedet var litt kronglete og uoversiktlig. Nesten framme ved kiosken oppdaget 
faren at han hadde glemt lommeboken og gikk tilbake til bilen. Akkurat da kom en 
sommerbyge, og det begynte å regne kraftig. Faren småløp, og da han igjen krysset veien ble 
han påkjørt. Bilføreren holdt for stor fart og var i gang med å tenne en sigarett da han traff 
faren. Han stakk av fra ulykkesstedet, men ble senere anholdt av politiet og ble dømt til en 
ubetinget fengselsstraff på atten måneder. Det viste seg at bilføreren tidligere hadde mistet 
sertifikatet på grunn av trafikkforseelser.  
 
Pasienten har vært gjennom hjelpsom eksponeringsterapi for posttraumatisk stressforstyrrelse 
og plages ikke av minnene, men han er fortsatt plaget av ekstrem skyldfølelse overfor faren. 
Han føler at det var hans skyld at faren ble påkjørt og fikk livet ødelagt. Hvis han bare ikke 
hadde mast og fått foreldrene til å stoppe! Alle andre sier at han ikke må tenke slik, men det 
hjelper ikke. Skyldfølelsen er blitt aktualisert i og med at han ønsker å flytte sammen med 
kjæresten.  
 
Øvelse 
Gå sammen to og to.  
 
1.) Ta utgangspunkt i historien og anslå hvor mye pasienten subjektivt sett mener det er hans 

skyld at faren ble påkjørt (0–100). 
2.) Lag en så fullstendig oversikt over alle viktige og mindre viktige faktorer som kan ha hatt 

betydning for ulykken. Både de som kommer eksplisitt fram, men også andre faktorer som 
kan tenkes å ha vært tilstede i situasjonen. 

3.) Sammen med pasienten – Gi hver av faktorene en realistisk prosentandel av årsaken til 
uhellet slik at totalsummen kommer opp i 100 %. Ta pasientens andel av ansvar eller 
skyld til slutt.  

4.) Lage en «ansvarskake» eller «skyldkake» og dele den opp i biter av ulik størrelse 
avhengig prosentene til faktorene. 

5.) Sammenlign de to prosentandelene (punkt 1 og punkt 4) for pasientens ansvar i ulykken. 



 
 

6.) Hvordan kunne du som terapeut brukt denne fremgangsmåten i dialogen med pasienten, 
og hva kan bidra til å styrke og svekke effekten av en slik tilnærming? 

 

 


