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Jeg har det som 
en fisk i vandet
For snart fire år siden besluttede socialrådgiver Rikke Ludvigsen 
sig for at oprette sin egen virksomhed, og den beslutning har 
hun ikke fortrudt.

år krisen opstår i en fa-
milie med udsatte børn 
eller unge, træder so-
cialrådgiver Rikke 
Ludvigsen til. Hendes 
værktøjer stammer fra 

metoden sikkerhedsplanlægning, hvor 
målet er at skabe sikkerhed for barnet i 

hjemmet og stabilisere familien. På den 
måde er det forhåbningen, at man kan 
undgå tvangsfjernelser.

Rikke Ludvigsen var i 2007 med til 
at bringe metoden fra Australien til 
Danmark, og hun arbejder fortsat med 
sikkerhedsplanlægning, selv om hun for 
snart fire år siden sagde sin faste stil-

ling op i Københavns Kommune. Nu er 
det som selvstændig socialrådgiver i 
virksomheden Safe Children, hvor hun 
får mulighed for at kombinere arbej-
det med familierne med sin drøm om at 
gøre metoden bredere tilgængelig her-
hjemme.

- Jeg havde en vision om at brede 
sikkerhedsplanlægning ud til flere kom-
muner. Min oplevelse var, at jeg havde 
opnået det, der kunne lade sig gøre på 
min tidligere arbejdsplads. Og da jeg 
samtidig ikke trivedes godt i stillingen, 
besluttede jeg mig for at blive selvstæn-
dig, fortæller hun.

Flere kasketter
Som selvstændig socialrådgiver funge-
rer Rikke Ludvigsen som konsulent, 
supervisor og underviser. Nogle kom-
muner, der ikke selv har kompetencer 
inden for sikkerhedsplanlægning, hy-
rer hende til arbejdet med konkrete fa-
milier. Andre kommuner har interesse 
i selv at implementere metoden, og de 
gør brug af Rikke Ludvigsens eksperti-
se som underviser eller supervisor.

- Blandingen er helt perfekt for mig. 
Jeg blev uddannet som socialrådgiver, 
fordi jeg ville arbejde med mennesker 
og særligt udsatte børn, så jeg er ikke 
interesseret i at opgive det direkte ar-
bejde med familierne. Der trives jeg og 
udvikler mig fagligt. Og samtidig får jeg 
flere erfaringer med sikkerhedsplan-
lægning, som jeg kan give fra mig i min 
undervisning og supervision, fortæller 
socialrådgiveren.

”Hvis jeg vil bringe mine 
aftener i spil til arbejde, eller 
hvis jeg omvendt vil holde en 
dag fri til private planer, kan 
jeg gøre det.
Rikke Ludvigsen, selvstændig socialrådgiver
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Som selvstændig er der sjældent to ar-
bejdsdage, der er ens. Men en typisk arbejds-
uge for Rikke Ludvigsen består af et par 
dages supervision og undervisning samt ar-
bejde med sikkerhedsplanlægning i to til tre 
familier. Og tiden mellem de forskellige ar-
bejdsopgaver kan sagtens bruges på forbe-
redelse, dokumentation, frivilligt arbejde, 
administrative opgaver, bogføring – og be-
styrelsesarbejdet i Dansk Socialrådgiverfor-
enings sektion for selvstændige, hvor hun er 
næstformand (se box side 22).

- Jeg har rigeligt til at fylde ugen ud, og 
også mere end det. Men det fungerer så godt 
for mig. Jeg kan selv tilrettelægge mine ar-
bejdstider. Hvis jeg vil bringe mine aftener i 
spil til arbejde, eller hvis jeg omvendt vil hol-
de en dag fri til private planer, kan jeg gøre 
det. Jeg har det som en fisk i vandet, og jeg 
kan på ingen måde se mig selv være lønmod-
tager igen, siger Rikke Ludvigsen.

Is i maven
Fra Rikke Ludvigsen træder ind i en sag 
om et udsat barn, til hun overdrager den til 
kommunens egne medarbejdere, går der ty-
pisk tre måneder. Om alt går vel, er der til 
den tid en stabil familie og en langsigtet plan 
for barnets trivsel at arbejde videre med for 
kommunens sagsbehandlere.

- Jeg er hurtigt inde og hurtigt ude igen, 
så det er svært at sikre kontinuitet i arbej-
det. Og det kræver is i maven som selvstæn-
dig, for jeg ved jo aldrig, hvornår jeg får den 
næste opgave med en familie, fortæller Rik-
ke Ludvigsen.

Det er derfor en fordel for hende, at hen-
des virksomhed også består af supervisi-
on og undervisning. Og indtil videre har det 
ikke været svært at klare sig økonomisk for 
socialrådgiveren.

- Jeg er i den heldige situation, at jeg har 
et godt fagligt netværk, som har tillid til, at 
jeg kan løse en opgave, og som gerne anbefa-
ler mig. Samtidig har jeg en uddannelse  som 
markedsøkonom, fra før jeg blev socialrådgi-

Ud af Dansk Socialrådgiverforenings samle-
de medlemsskare på 15.000 er cirka 100 so-
cialrådgivere selvstændige. De fleste selv-
stændige har mange års praksiserfaring, 
forskellige former for efteruddannelse og er 
specialiserede inden for en lang række om-
råder.

z  TERAPI: Nogle selvstændige socialrådgi-
vere tilbyder psykoterapi, der ydes som in-
dividuel terapi, parterapi, familieterapi el-
ler gruppeterapi. Formålet er at behandle 
eksempelvis depression, angst, sorg og 
kriser.

z  UNDERVISNING: Undervisningsydelser 
består typisk af kurser, coaching eller un-
dervisning af studerende. Undervisningen 
leveres enten som selvstændig kursus-
udbyder eller som underleverandør til en 
kursusvirksomhed eller uddannelsesinsti-
tution.

z  SUPERVISION: Supervision består typisk 
af faglig støtte eller driftshjælp til enkelt-
personer eller personalegrupper i eksem-
pelvis socialforvaltninger. 

z  KONSULENTARBEJDE OG RÅDGIVNING: 
Selvstændige socialrådgivere fungerer 
som konsulenter for eksempelvis kom-
muner, foreninger og institutioner. Konsu-
lentfunktionen kan aftales for bestemte 
perioder eller ad hoc. Der kan også aftales 
”vikarydelser”, hvor opgaven er egentlig 
sagsbehandling.

Kilde: Selvstændig socialrådgiver – Moms- og 
lønsumsafgiftshåndbog. Deloitte 2011. 
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 Det
laver selvstændige  
socialrådgivere

ver, så jeg har et godt over-
blik over, hvordan jeg styrer 
min økonomi, fortæller hun.

Løfter i flok
Sammen med tre andre selv-
stændige har Rikke Ludvig-
sen etableret et forpligtende 
arbejdsfællesskab. Det giver 
hende mulighed for at byde 
ind på større opgaver.

- Fordi vi er flere om ar-
bejdet, og fordi vi har for-
skellige kompetencer og 
supplerer hinanden godt, 
kan vi løfte de store imple-
menteringsopgaver for kom-
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z  Gør dig klart, hvad din vision er, og hvilke særlige kompeten-
cer du kan tilbyde.

z  Et stærkt netværk gør det nemmere at etablere sig som selv-
stændig og giver samtidig muligheden for faglig udvikling og 
sparring.

z  Husk at sikre dig selv ordentligt – du har ingen arbejdsgiver til 
at sørge for pension, forsikringer eller feriepenge.

z  Husk, at du også skal sætte tid af til de ekstra arbejdsop-
gaver, der følger med tilværelsen som selvstændig – f.eks. 
momsregnskab, bogføring, kørselsregnskab og salgsmøder.

z  Sig ikke ja til for meget. Det er vigtigt at kunne levere den 
bedste kvalitet og service til dine kunder.

Fem gode råd fra Rikke Ludvigsen  
munerne. På den ene side er 
jeg altså mig selv, og på den 
anden side er jeg så heldig at 
have fundet et arbejdsfælles-
skab, fortæller Rikke Lud-
vigsen.

Her får hun den faglige 
sparring og udvikling, hun 
ellers kan savne som selv-
stændig. I det hele taget har 
socialrådgiveren fokus på at 
blive ved med at udvikle sine 
faglige kompetencer. Næste 
skridt er at dygtiggøre sig 
inden for traumebehandling, 
som vil tilføre en ny dimensi-
on til hendes arbejdsområde.

”Jeg er i den heldige situation, at 
jeg har et godt fagligt netværk, som 
har tillid til, at jeg kan løse en opgave, 
og som gerne anbefaler mig.
Rikke Ludvigsen, selvstændig socialrådgiver

- Jeg er nu nået til det 
sted, hvor jeg er parat til at 
udvikle mig inden for et an-
det område. Kombinationen 
af traumebehandling og sik-
kerhedsplanlægning bliver 
en helt ny måde at arbejde 
på i Danmark. På den måde 
bliver jeg ved med at søge ny 
viden og nye kompetencer, 
som kan bidrage til at udvik-
le socialt arbejde i praksis, 
siger Rikke Ludvigsen. S


