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Vedr.: Samarbejde med Psykoterapeut Christian Z Andersen.
Undertegnede, der siden juni 2005 har arbejdet som socialrådgiver i sygedagpengeafdelingen
ved Holmegaard Kommune, har haft et utroligt godt samarbejde med Christian.
Christian har, når undertegnede har haft svært ved at afklare en borger, formået ved hjælp, af to
til tre samtaler, at få borgeren afklaret sådan, at både borger og undertegnede er blevet mere
klar på, hvad der videre skal ske med borgeren fremover.
Samarbejdet har fungeret på måde at, når undertegnede har haft svært ved at afklare en borgers
nuværende situation, foreslået borgeren at få afklaret sin situation her og nu og har så henvist
borgeren til Christian.
Christian har så efterfølgende haft to til tre samtaler med borgeren og derefter har der været et
fællesmøde, hvor alle i æ
f llesskab har fundet ud af, hvad der videre skal ske.
Det er sket, at Christian efter få samtaler har oplyst, at der ikke var noget at arbejde videre
med og derved har afsluttet sagen.
Dog er det oftest sket at Christian professionelt, har formået at få borgeren til en erkendelse
af sit liv her og nu, og derved kunnet arbejde videre med borgeren.
Undertegnede har haft stor glæde af Christians arbejde, som virkeligt har fået bragt borgerne
videre i et konstruktivt forløb.
Jeg kan varmt anbefale Christian og hans professionelle måde, til at hjælpe med at afklare
borgerne.

Med venlig hilsen
Carsten Rütz
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