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At hjælpe en kollega eller en medarbejder, der har været ude for en voldsom, psykisk belastende hændelse på
arbejdspladsen, er en almindelig medmenneskelig opgave. For at løse opgaven kræves der ofte en vis
baggrundsviden og forståelse af situationen, bl.a. i forhold til de mange forskellige aspekter, der knytter sig til
denne specielle situation: Hvilke psykologiske mekanismer træder i kraft? Hvad har den ramte behov for?
Hvilke muligheder har man som kollega eller arbejdsplads for at hjælpe? Hvornår er der behov for
professionel hjælp? Disse og andre forhold tager bogen op. Bogen omhandler endvidere de muligheder, en
arbejdsplads har for at give en hensigtsmæssig og god støtte til medarbejdere, der har været ude for en
voldsom hændelse i forbindelse med deres arbejde.
Hvordan kan man etablere støttesystemer, der sikrer, at de alment menneskelige ressourcer og relationer, som
eksisterer på en arbejdsplads, bliver brugt på en konstruktiv måde? Den voldsomme hændelse retter sig mod
professionelle på området, herunder ledere, HR-konsulenter, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsfolk eller andre,
som er beskæftiget på en arbejdsplads, hvor medarbejderne risikerer at blive udsat for voldsomme, psykisk
belastende hændelser. Bjarne Frøslee Ibsen er cand.psych., ph.

d. og leder af Rigspolitiets psykologtjeneste.
Han har igennem mange år beskæftiget sig med bogens emne både i forskning og med praktisk at etablere,
tilrettelægge og undervise i forhold til støttesystemer ved voldsomme hændelser.
Forebyggelse. Psykoterapi. Florida er den sydligste stat på det amerikanske fastland, men staten Hawaii
ligger sydligere. april 2018 kan afholde dansk gudstjeneste i den Norske kirke i Pattaya. Hvad kan man selv
gøre. april 2018 kan afholde dansk gudstjeneste i den Norske kirke i Pattaya. Manglende eller nedsat
erstatning kan have den konsekvens, at du ikke længere kan opretholde din nuværende levestandard, og kan på
sigt betyde en uoverskuelig fremtid for dig og dine pårørende. Er du bevidst om, at du potentielt kan få
udbetaling fra 2 forsikringer. Når du skal reducere stress (og dermed din svimmelhed), så er der: 1) På den
ene side tiltag du selv kan gøre for at reducere stress. Rumkapløbet var en politisk kappestrid mellem
Sovjetunionen og USA på teknologisk udvikling.
verdenskrig, da der opstod en krig, den kolde krig, mellem de to nye stormagter USA og Sovjetunionen.
Manglende eller nedsat erstatning kan have den konsekvens, at du ikke længere kan opretholde din nuværende
levestandard, og kan på sigt betyde en uoverskuelig fremtid for dig og dine pårørende. Hændelsen kan
imidlertid ikke anvendes til noget i forbindelse med atomkraftværker, dels havde den ikke noget med
atomkraft at gøre - dels var denne primitive reaktor den eneste af sin art. april 1940 alarmeres den danske hær.
I Sønderjylland beordres en dansk fortrop bestående af cykel- og motorcykeldelinger ud for, imod alle odds,
at bremse overmagten indtil de danske forstærkninger kan mobiliseres. Er du bevidst om, at du potentielt kan
få udbetaling fra 2 forsikringer. Hvor får man behandling.

