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CASE:  

Overskridelse af reglen om tavshedspligt  
 
Hanne er leder i en forening, som arrangerer sorggrupper for enkemænd- og koner. 
Hver sorggruppe har to frivillige tovholdere, som har været igennem et kursus om de 
forskellige stadier i et sorgforløb. Sorggruppemøderne begynder som regel med et op-
læg, de frivillige står for, og efterfølgende er der en runde, hvor hver enkelt deltager 
får tid til at fortælle.  
 
En af de nye frivillige, Henrik, har selv været med i en sorggruppe, da han mistede sin 
kone for et par år siden. Det var meget berigende at tale med andre midt i sin fortviv-
lelse over tabet. Det hjalp det ham med at forstå de mange følelser, der var forvir-
rende og overvældende.  
 
Hanne er ikke i tvivl om, at Henrik er meget engageret. Da de mødes forklarer hun, at 
tavshedspligten er en meget vigtig regel i foreningen for at opbygge og sikre tilliden 
blandt deltagere og frivillige. ”Ja!” siger Henrik entusiastisk, sådan var det også, da 
han selv deltog i en sorggruppe. 
 
Da Henrik står i køkkenet og brygger kaffe til sorggruppens andet møde, bemærker 
Hanne dog, at Henrik taler med andre frivillige om de skæbner, han har mødt i sorg-
gruppen. ”Det er altså helt forfærdeligt”, siger han, tydeligt berørt. ”Susan har mistet 
både sin mand og sin lille dreng i den ulykke. Og drengen, som hed Emil, var kun 3 
år! Jeg er virkelig ked af det på hendes vegne”. Heldigvis kommer nogle af deltagerne 
i sorggruppen i det samme ind af døren, og snakken i køkkenet forstummer.  
 
Men Hanne er nødt til at gøre noget, så hun inviterer Henrik til en samtale et par dage 
senere. 
 
”Tak fordi du kunne komme, Henrik”, indleder Hanne samtalen. ”Jeg er meget glad 
for, at du har meldt dig til at køre sorggruppen sammen med Frida”, fortsætter hun. 
”Det skal nok blive godt. Men jeg er nødt til at sige til dig, at det er vigtigt, at du re-
spekterer vores regel om tavshedspligt”.   
 
Henrik kigger forundret på hende og siger: ”Hvad mener du? Det gør jeg da også. Det 
sagde du jo inden jeg startede – og det kom også frem på kurset for nye frivillige”.  
”Kan du huske, da du og Frida stod i køkkenet forleden aften og bryggede kaffe, inden 
I gik i gang?” spørger Hanne ”Ja, det kan jeg godt – og jeg sagde altså ikke noget, 
der var et brud på tavshedspligten” forsvarer Henrik sig.  
 
”Nu skal du høre, hvad jeg hørte du sagde: du fortalte om Susan, som har mistet sin 
mand og sin lille 3-årige søn, Emil, i en ulykke. Og det ville jeg jo ikke vide, hvis ikke 
du havde sagt det, for vi har jo ingen noter liggende om deltagerne”.  
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Henrik bliver helt forfjamsket. ”Må jeg ikke tale med Frida om det, vi oplever som le-
dere af sorggruppen?” spørger han. ”Jo,” siger Hanne, ”det er helt i orden – men den 
samtale skal bare ikke foregå i køkkenet, hvor vi er mange forskellige frivillige og 
også deltagere, der ind imellem laver kaffe eller rydder op”.  
  
Nu bliver Henrik helt brødebetynget. ”Aj, for satan da – undskyld – det tænkte jeg slet 
ikke over. Jeg kan godt se, at det var dumt. Hvad skal jeg gøre – må jeg så ikke være 
frivillig mere?” ”Jo, jo”, svarer Hanne, ”selvfølgelig skal du være frivillig. Og du må 
også gerne snakke med Frida, for det er jo en del af reglerne her på stedet, og en af 
grundene til, at vi har to frivillige tovholdere pr. sorggruppe. Netop at I kan snakke 
med hinanden. I skal bare gøre det under fire øjne”.  
 
Henrik er stille et øjeblik. Så smiler han. ”Tak, Hanne! Jeg er virkelig glad for at du 
tog dig tid til at tage denne her snak med mig. Jeg vil enormt gerne bidrage her i for-
eningen, og som ny er det fedt at mærke, at du er klar til at støtte mig. Så tak!” 
 
 
Diskussion 
 
● Kan I genkende noget fra jeres frivillige arbejde i casen her? 
● Hvad tænker I om det, Henrik gør ude i køkkenet, da han står og taler med 

Frida?  
● Hvad tænker I om Hannes måde at reagere på overfor Henrik? Hvilken form for 

situationsbestemt ledelse udøver hun? 
● Hvordan er jeres regler om tavshedspligt? Hvordan taler I om dem? Hvorfor har 

I regler om tavshedspligt?  
● Hvornår har I selv haft lyst eller behov for at til at bryde tavshedspligten? 
● Hvad kan man gøre, hvis man har brug for at dele sine oplevelser med andre?  

 
Anbefaling 

• Formuler en anbefaling om ledelse af brugerfrivillige ud fra jeres diskussion og 
noter den på papkortet. 
 

 
 


