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Krishantering i arbetslivet
Varför reagerar människor så olika på allvarliga händelser? Hur bemöter vi bäst
de krisdrabbade, deras chefer och kollegor, och när fungerar olika insatser bäst?
Författarna beskriver, mot bakgrund av egen lång erfarenhet av arbete med krishantering, dagens kunskapsläge om vad som fungerar när det gäller krisstödsinsatser. Ett centralt tema är ledarskapets betydelse i krishanteringen. Krishantering
i arbetslivet ger praktiska råd om hur krisberedskap skapas i en organisation; från
planering och utformande av en krisgrupp till handlingsplaner, utbildning och
övning. Den diskuterar också hur stödet praktiskt kan utformas för yrkesgrupper
som kan påverkas sekundärt, till exempel inom räddningstjänsten och polisen.
Boken vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kan möta personer som varit med
om traumatiska upplevelser, t.ex. chefer, personalvetare, psykologer, läkare och
övrig sjukvårdspersonal, kuratorer, kamratstödjare, samt räddningstjänst och
annan insatspersonal. Den ger också värdefulla kunskaper till drabbade, deras
anhöriga och kollegor. Bokens första upplaga (2011) blev väl mottagen och den
har nu reviderats och uppdaterats med nya rön.
Andra upplagan utkommer i mars 2016
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Kunskap är färskvara. Nya erfarenheter och ny forskning läggs till det man redan vet.
Emellanåt upptäcker man att gamla sanningar inte längre håller. /.../ Det är därför
glädjande att boken Krishantering i arbetslivet nu har uppdaterats och att nyare kunskap och nyare
begrepp introduceras. Jag hoppas att många kommer att ha glädje av denna bok.
KERSTIN BERGH JOHANNESSON
ur förordet

Om författarna
MAGNUS BROLIN, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har lång erfarenhet av krishantering i
arbetslivet, av handledning till chefer och av att
själv vara chef i privat näringsliv.
PER CALLEBERG, leg. psykolog, biolog och certifierad EMDR-terapeut, har skrivit flera böcker om
bergsklättring och har arbetat många år med krishantering i arbetslivet och med traumabehandling.
MIKAEL WESTRELL, socionom och leg. psykoterapeut, har lång erfarenhet av krishantering i arbetslivet, av handledning till chefer och att själv vara
chef i både offentlig och privat verksamhet.

Vill du veta mer om Krishantering i
arbetslivet?
Läs mer om boken på:
www.studentlitteratur.se/33941
Där finns bl.a. innehållsförteckning.
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