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Rørt, ramt og rystet Susanne Bang Hent PDF Forlaget skriver: Denne titel handler om, hvordan professionelle
hjælpere påvirkes af deres arbejde og om supervision i den forbindelse. Hvad betyder det for den enkelte

behandler hver dag at blive udsat for andre menneskers lidelser, og hvad betyder det i årevis at blive udsat for
kontakt med de mest smertefulde dele af menneskelivet gennem sine klienter eller patienter?

Susanne Bang gennemgår i bogens første del hvilke personlige udviklingsmuligheder der ligger i arbejdet
med andre mennesker, men også hvordan behandleren kan blive så følelsesmæssigt påvirket af klienternes

problemer, at han eller hun selv bliver psykisk truet - såkaldt sekundært traumatiseret.
Anden del handler om, hvordan supervision kan udføres i en række forskellige situationer hvor behandleren

er særligt følelsesmæssigt påvirket i arbejdet. Dette illustreres gennem talrige eksempler.

Rørt, ramt og rystet slutter med anvisninger på hvad den enkelte behandler kan gøre for sig selv og hvad man
på arbejdspladsen kan gøre for hinanden.

Bogen henvender sig især til supervisorer og supervisander, men i øvrigt til alle der gennem deres arbejde må
forholde sig til andre menneskers smerte, ulykke og eksistentielle problemer.

Susanne Bang er psykoterapeut, MPF og socialrådgiver. Hun har mangeårig erfaring med supervision og
træning af kolleger i de skandinaviske lande, i England og det tidligere Jugoslavien. Hun er medforfatter til
Skjulte ressourcer og Undskyld, det er min første krig samt forfatter til en række artikler om psykosocialt

arbejde med flygtninge.
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