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ALECA’s mission
ALECA’s mission er at forebygge sygdom og rehabilitere sygemeldte 

og tilskadekomne, så de kan opnå et bedre funktionsniveau og 

fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. 

ALECA’s vision
ALECA’s vision er at være den foretrukne samarbejdspartner til at 

udvikle fremtidens rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne 

i Danmark. 

Dette gør vi med udgangspunkt i ”Best practice” services indenfor 

”Work, Healthcare & Technologies. 

MISSION OG VISION
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KLINIKKER I HELE LANDET

ALECA har klinikfunktioner i København, Allerød, Hillerød, Roskilde, Holbæk, Næstved, 
Odense, Silkeborg, Esbjerg, Aarhus, Randers, Aalborg og Thisted.

Du kan altid se en opdateret klinikoversigt på www.aleca.dk
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Work
50 % 
afklaret til ordinært arbejde i 
arbejdsrettet rehabilitering.

Healthcare 
Smertebehandling

28 % 

reduktion i smerter efter  
smertebehandling.

 

Healthcare  
Psykologbehandling

172 % 
øget psykologisk fleksibilitet  
efter behandling.

Technologies
Infodesk

80 % 
opnår Infodesk i forhold til at  
skabe værdi for kunderne. 

Service
100 % 

af klienterne oplever, at  
forventningerne er indfriet.   

Work
10 mdr. 
gennemsnitlig forløbstid i  
arbejdsrettet rehabilitering.  

Healthcare
Smertebehandling

4 mdr.
gennemsnitlig forløbstid ved  
smerteklinikken.   

Healthcare 
Psykologbehandling

7 konsultationer
i gennemsnit pr. klient i ved  
psykolognetværket.   

Technologies
Infodesk

76 % 

Opnår IT løsningen, Infodesk,  
i kundetilfredsmålinger. 

Service
100 % 
af klienterne vil anbefale ALECA  
til andre i samme situation
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År 2016 har været fyldt med spændende 
udfordringer. Vi er startet omstillingen fra 
at være et konsulentfirma til at være et 
landsdækkende rehabiliteringscenter. Det 
betyder, at vi fremover kan tilbyde andet 
og mere end socialrådgivning til syge-
meldte og tilskadekomne. 

Vi etablerede smerteklinikker i Aarhus, 
Thisted og København og et metode-
specifikt psykolognetværk med klinikker i 
hele landet. Vi har dermed opbygget en 
markant større kapacitet og lokal tilste-
deværelse, hvilket skal styrke vores mar-
kedsposition på både kort og lang sigt. 

Vore kompetencer indenfor socialrådgiv-
ning, psykolog- og smertebehandling vil 
skabe nye udviklingsmuligheder indenfor 
forebyggelse af sygdom og rehabilitering 
af sygemeldte og tilskadekomne i årene 
fremover.  

2016 blev også året, hvor vi oprustede på 
digitalisering. Vi har videreudviklet vores 
egen IT løsning, Infodesk, som vi bruger 
til at måle udviklingen ved vore klienter. 
Dette sikrer effektive og virksomme for-
løb.  

Evalueringer af vores forløb har vist, at en 
større andel kommer tilbage til ordinær 
beskæftigelse efter sygdom. Klienterne 
oplever en øget psykologisk fleksibili-
tet på 172% efter psykologbehandling. 
Smerteklinikken reducerer klienternes 
smerteniveau med 28%. Jeg er meget til-
freds med at se, hvordan vi hjælper kli-
enter tilbage til arbejdsmarkedet og en 
bedre livskvalitet.    

Vi indgik aftaler med flere forsikringssel-
skaber i 2016 ligesom vi leverede mange 
nye udviklingsprojekter. Hovedparten af 
vores forretning kommer fortsat fra for-
sikrings- og pensionssegmentet, hvilket 
har vores primære fokus. Henover årene 
har vi opbygget en særlig ekspertise in-
denfor forsikrings- og pensionssektoren, 
hvilket er dybt forankret i vores kultur.     

År 2016 har således været kendetegnet 
ved opbygning af kapacitet og gode re-
sultater på tværs af forretningsområder-
ne, ”Work, Healthcare & Technologies”. 
Den globale konkurrence betyder, at der 
i årene fremover vil være behov for at vi-
dereudvikle rehabiliteringen af tilskade-
komne og sygemeldte til et arbejdsmar-
ked under stadig forandring. 

ALECA’s treårs strategi ALECA2020 er 
udsprunget af ambitionen om at være 
den foretrukne samarbejdspartner til at 
udvikle fremtidens rehabilitering til sy-
gemeldte og tilskadekomne i Danmark. 
ALECA2020 er baseret på fire strategi-
ske og indbyrdes forbundne fokusområ-
der, som vil lede vores arbejde med fore-
byggelse af sygdom og rehabilitering af 
sygemeldte: Tilfredse klienter, Kvalitet, 
Innovation og Kompetencer. Jeg er over-
bevist om, at ALECA2020 strategien vil 
sætte retningen for fremtidens rehabili-
tering og skabe endnu flere succeser for 
vore klienter og kunder.

Med venlig hilsen 

Jakob Tarp Sørensen
Adm. Direktør. 

FREMTIDENS REHABILITERING
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”Fremtidens rehabilitering”

FORRETNING & STRATEGI
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ALECA2020 | FREMTIDENS REHABILITERING

ALECA2020 – Fremtidens Rehabilitering
ALECA’s treårs strategi er udsprunget af 
ambitionen om, at være den foretrukne 
samarbejdspartner til at udvikle fremti-
dens rehabilitering af sygemeldte og til-
skadekomne. ALECA2020 strategien vil 
sætte retningen for fremtidens rehabili-
tering og skabe succeser for vore klienter 
og kunder. 

ALECA vil fortsætte med at investere i vore 
kompetencer og nye innovative ydelser 
samtidig med, at vi vil optimere og op-
bygge forretningen indenfor socialråd-
givning, psykolog- og smertebehandling. 
ALECA2020 er baseret på fire strategiske 
og sammenvirkende fokusområder. I det 
følgende vil vi se nærmere på ambitionen 
indenfor hvert fokusområde.  

TILFREDSE KLIENTER – 
MENNESKET FØRST 

Tilfredse klienter skaber tilfredse kunder. 
ALECA tager altid udgangspunkt i de kli-
enter vi arbejder for. Vi forsøger ikke kun 
at hjælpe dem tilbage til arbejdsmarke-
det, men også til en bedre livskvalitet. 
Specialiseret viden om klienternes behov 
og udfordringer danner grundlag for alt, 
hvad vi gør. Ved at vide, hvad der er vig-
tigt for vore klienter, kan vi skabe unikke 
serviceoplevelser og større kvalitet i vores 
ydelser. Vi vil bevare et stærkt fokus på at 
hjælpe uarbejdsdygtige forsikringstage-
re samtidig med, at vi fremover også vil 
hjælpe sygemeldte medarbejdere i virk-
somheder.

Tilfredse klienter

Kvalitet

Kompetencer

Innovation
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KVALITET -
KVALITET I ALT, HVAD VI GØR. 

ALECA arbejder konstant på at optimere 
og forbedre kvaliteten i vore ydelser med 
henblik på at levere ”Best Practice” ser-
vices. Vores mål er at skabe den bedste 
oplevelse for vore klienter, når de samar-
bejder med ALECA. Det centrale omdrej-
ningspunkt er; kvalitet i alt, hvad vi gør 
– fra før, under, imellem og efter samar-
bejde med ALECA. Vore servicestandarder 
og effektmålinger er vigtige elementer i 
at sikre ydelser af høj kvalitet.

INNOVATION – 
STÆRKE RELATIONER 

Rigtig innovation kommer, når vi arbejder 
sammen. ALECA opbygger stærke relatio-
ner til forsikrings- og pensionsselskaber, 
virksomheder, kommuner, sundhedssek-
toren og andre, så vi kan finde bedre 
måder, hvorpå vi kan hjælpe klienterne 
tilbage til arbejdsmarkedet og en bedre 
livskvalitet.   
Vore kunder søger en samarbejdspartner, 
der er totalleverandør indenfor arbejds-
rettet rehabilitering. Vi vil gerne være den 
samarbejdspartner. Derfor har vi allerede 
etableret en landsdækkende kapacitet 
indenfor socialrådgivning, psykolog- og 
smertebehandling, som vi fortsat vil opti-
mere og opbygge. Samtidig vil vi udvikle 
nye ydelser til fremtidens rehabilitering. 

KOMPETENCER – 
DE BEDSTE FAGPERSONER. 

ALECA er ikke bedre end vores faglige 
ekspertise. Derfor er det kritisk for vo-
res succes, at vi kan tiltrække, udvikle og 
fastholde de bedste fagpersoner og eks-
terne relationer. Vi vil have, at ALECA skal 
være en virksomhed, der kan tiltrække og 

fastholde specialiserede fagpersoner, der 
samarbejder bredt om at overgå kunder-
nes og klienternes forventninger til frem-
tidens rehabilitering.  

Langsigtede mål for 2020
ALECA2020 sætter en ny retning for virk-
somheden. I det følgende vil vi uddybe 
de langsigtede mål for den følgende tre-
årige periode: 

Øge omsætningen og resultatet 
ALECA arbejder for, at tjene så mange 
penge, at vi kan blive ved med at udvikle 
fremtidens rehabilitering. Vi vil i de kom-
mende tre år tredoble omsætning og re-
sultat. Væksten forventes at komme fra 
en øget klienttilgang indenfor socialråd-
givning, psykolog- og smertebehandling.  

Work, Healthcare &  
Technology performance
ALECA vil optimere og opbygge forret-
ningen indenfor socialrådgivning, psyko-
log- og smertebehandling. Samtidig vil vi 
udvikle samspillet mellem fagområderne 
og udvikle nye ydelser med henblik på at 
øge resultatet.

Effekt
ALECA vil have markedets bedste effekter 
indenfor rehabilitering. ALECA foretager 
systematisk effektmåling indenfor social-
rådgivning, psykolog- og smertebehand-
ling med henblik på at dokumentere og 
forbedre effekterne.

Tilfredse klienter 
ALECA vil have de mest tilfredse klienter i 
markedet. Vi vil måle klienternes tilfreds-
hed efter, at de har afsluttet et forløb ved os. 

Kundetilfredshed
Tilfredse klienter skaber tilfredse kunder. 
ALECA vil have de mest tilfredse kunder i 
markedet. Vi måler løbende vores kunde-
tilfredshed. 
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WORK, HEALTHCARE 
& TECHNOLOGIES 

PERFORMANCE
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Kort om arbejdsrettet rehabilitering 
ALECA rehabiliterer sygemeldte og til-
skadekomne til at opnå eller fastholde 
tilknytning til arbejdsmarkedet. ALECA 
leverer landsdækkende rehabilitering til 
forsikrings- og pensionsselskaber i deres 
person- og arbejdsskadesager. 
På vores forløb bliver sygemeldte støttet 
af en socialrådgiver med speciale i be-
skæftigelseslovgivningen, forløbskoordi-
nation samt udvikling af arbejdsevnen. 
Vore socialrådgivere kan hjælpe syge-
meldte med at koordinere sagen og af-
klare, hvordan de bedst kommer tilbage 
til arbejde efter sygdom eller skade. 

Skadesancienniteten er stigende
De henviste skadesager var både ar-
bejdsskader og ulykke. 64% var kvinder 
og 36% var mænd i alderen 29 – 52 år. 
Skadesagerne var placeret i hele landet 
med en svag overvægt af sager i Region 
Sjælland. 93% havde sygedagpenge som 
forsørgelsesgrundlag ved starten af forlø-
bet og 7% havde løn under sygdom. 

Der ses en tendens til, at skadesancien-
niteten er stigende, dvs. tiden fra ulyk-
kestidspunktet til henvisningstidspunkt. 
Der er en sammenhæng mellem skader-
nes anciennitet og beskæftigelseseffekt 
– jo tidligere der sættes ind, jo bedre be-
skæftigelseseffekt. Derfor skønner vi, at 
der er et væsentligt potentiale i at op-
spore skadesager tidligere og gerne min-
dre end ½ år fra ulykkestidspunktet. 

50 % var ufaglærte
Kendetegnende for de skadelidte er et 
lavt uddannelsesniveau. 50 % havde 
grundskolen som den højest gennemførte 
uddannelse. 40 % havde en erhvervsfag-

lig uddannelse og 10 % havde en mellem-
lang eller lang videregående uddannelse. 
De skadelidte var primært beskæftiget in-
denfor bygge og anlæg, social- og sund-
hedsarbejde, service, transport og frem-
stillingsindustri. 

De ufaglærte har ofte et mere fysisk be-
lastende arbejde. Derfor er de også mere 
udsat, når de pådrager sig en skade. Der 
er foretaget erhvervsskifte i et stort antal 
skadesager, hvilket indbefatter virksom-
hedsopsøgende indsats efter praktikker 
samt udvikling og afklaring af arbejds- 
evnen i samarbejde med kommunen.  

WORK | ARBEJDSRETTET REHABILITERING 

Kilde: ALECA, Forløbsevalueringer, 2016

Forekomst af  
skadetyper i %

2016

Stress og angst 11%

Depression 0%

PTSD 11%

Smertetilstand 33%

Nakkeskade/Whiplash 56%

Hånd- / arm- / skuldeskade 44%

Knæ- / ben- / fodskade 33%

Lænde-/ ryglidelse 33%

Hjernerystelse / -skade 44%

Flere skadetyper 78%
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Ordinær 
beskæftigelse 

med og 
uden støtte

50,00%

Fleksjob
25,00%

Førtidspension
12,50%

Andet
12,50%

Beskæftigelseseffekt 2016

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Andet       Førtidspension       Fleksjob

Kilde: ALECA, Forløbsevalueringer, 2016

Komplekse og sammensatte 
skadesager
Der optrådte flere skadetyper samtidigt i 
78% af skadesagerne, hvorved skaderne 
havde en mere kompleks og sammensat 
karakter. Whiplash forekom i 56% af ska-
desagerne. Hånd-, arm- og/eller skulder-
skade samt hovedtraume forekom i 44% 
af skadesagerne. Ryglidelse og benska-
der forekom i 33% af skadesagerne. 33% 
havde en (kronisk) smerteproblematik og 
22% havde en psykisk overbygning. 

50 % afklaret til ordinær beskæftigelse
Halvdelen blev afklaret til ordinær be-
skæftigelse. Heraf blev 25 % afklaret til 
ordinær beskæftigelse med støtte, her-
under revalidering, personlig assistance, 
§56 aftale. 25% blev afklaret til fleksjob, 
herunder fastholdelsesfleksjob. 12,5% 
afklares til førtidspension og 12,5% til 
andet, herunder jobafklaringsforløb og 
ressourceforløb. 50% af skadesagerne 
afsluttes indenfor en periode på 10 må-
neder.  



13

Kort om individuel smertebehandling
ALECA rehabiliterer sygemeldte og til-
skadekomne til at opnå eller fastholde 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. ALECA 
leverer tidlig og individuel smertebehand-
ling, der sikrer kortere smerteforløb med 
bedre effekter, idet der tages hånd om 
smertetilstanden inden den bliver kronisk 
og varig. 
Vi har smerteklinikker i Thisted, Aarhus 
og København. Behandlingen varetages 
af speciallæge med diplom på den nor-
diske postspecialistuddannelse i smerte-
behandling.
Ved henvisning kontaktes klienten in-
denfor 48 timer for at aftale tidspunkt 
til for-samtale, der skal være gennemført 
indenfor senest 2. mdr. Ved for-samta-
len foretages der en grundig vurdering 
af smertetilstanden. Men også hvordan 
psykiske og sociale problemer påvirker 
funktionsevne og livskvalitet. Ud fra den 
samlede vurdering tilrettelægger vi be-
handlingen, der således bliver individuelt 
tilpasset. 
Målet er at lave en behandling, der kom-
mer hele vejen rundt om problemerne. 
Der er det ofte en kombination af forskel-
lige behandlingsformer. Eksempler på be-
handling kan være medicinsk forløb, aku-
punktur og individuel smertehåndtering. 

Behandlingsforløb på 4 mdr.
Den gennemsnitlige ventetid på for-sam-
tale var 28 dage i 2016. Ventetiden vari-
erer mellem klinikkerne i Thisted, Aarhus 
og København. Den gennemsnitlige for-
løbstid var 4 mdr. og forløbene bestod af 
medicinoptimering, akupunktur og smer-
tehåndtering. 

Bedring i smerteniveau
Der er foretaget effektmåling, som er 
baseret på digital screening før og efter 
behandlingen. Den digitale screening af-
dækker smerternes indvirkning på klien-
ternes dagligdag og derfor velegnet til at 
måle effekten af behandlingen. 
Der opnås en gennemsnitlig score på 43 
% (100 % = smertefri) på smerternes ind-
virkning på dagligdagen før behandlingen 
starter. Efter smertebehandlingen opnås 
en score på 55 %, svarende til en bedring 
i smertetilstanden på 28 %. 
Behandlingen har således positiv effekt 
på smerternes indvirkning på arbejde, 
lettere og sværere fysisk aktivitet, smer-
ter, søvnproblemer, social aktivitet, hu-
mør samt energi og kræfter, som har væ-
ret målepunkterne i evalueringen. 

Kilde: ALECA, Progressionsmålinger, 2016

HEALTHCARE | SMERTEBEHANDLING
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Kort om psykologbehandling
ALECA rehabiliterer sygemeldte og tilska-
dekomne til at opnå eller fastholde til-
knytningen til arbejdsmarkedet. 
Vore psykologer anvender Acceptance 
Commitment Therapy (ACT) til at be-
handle mennesker, der rammes af stress, 
angst eller depression eller er i fare for at 
blive det. Vi har et landsdækkende net-
værk af autoriserede psykologer, som har 
efteruddannelse indenfor ACT. 
Psykologbehandlingen har til formål at 
øge den psykologiske fleksibilitet ved kli-
enten. Væsentlige forudsætninger er at 
hjælpe klienten til at leve et meningsfyldt 
værdibaseret liv ved at engagere sig i at 
gøre det, som er vigtigt for klienten, mens 
klienten samtidig forholder sig mere flek-
sibelt til de smertefulde oplevelser, som 
til tider er uundgåelige. 

Behandlingsforløb med 7 konsultationer
Ved henvisning kontaktes klienten in-
denfor 48 timer med henblik på at aftale 
tidspunkt til første samtale. Den første 
samtale skal som udgangspunkt tilbydes 
indenfor 8 hverdage. Det gennemsnitlige 
behandlingsforløb bestod af 7 konsultati-
oner i år 2016, hvilket er færre psykolog-
samtaler end normalt. 

Dette vurderes at være udtryk for, at ACT 
er en effektiv metode til at behandle 
stress og depression. 

Progression i psykologisk fleksibilitet
Der er foretaget effektmåling, som er 
baseret på digital screening før og efter 
behandlingen. Den digitale screening af-
dækker den psykologiske fleksibilitet ved 
at måle på de seks kerneprocesser in-
denfor ACT: Kontakt til nuet, accept, de-
fusion, selvet som kontekst, engagerede 
handlinger og værdier. 
Der opnås en gennemsnitlig score på 
25% (100 % = bedst) på den psykologi-
ske fleksibilitet før behandlingen starter. 
Efter psykologbehandlingen opnås en 
score på 68%, svarende til en progression 
i den psykologiske fleksibilitet på 172%. 
Behandlingen har således en betydelig 
effekt på den psykologiske fleksibilitet, 
hvilket er udtryk for en positiv udvikling 
i de underliggende seks kerneprocesser. 

HEALTHCARE | PSYKOLOGBEHANDLING
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Kort om Infodesk
Infodesk er et webbaseret screenings-
værktøj, som er udviklet i samarbejde 
med flere forsikringsselskaber. Infodesk 
er forsikringsselskabernes instrument til 
at opspore og måle udviklingen i sager, 
hvor der er risiko for længerevarende uar-
bejdsdygtighed. Dette sikrer, at den rette 
klient modtager den rette behandling på 
et tidligt tidspunkt. Dette er forudsætnin-
gen for at hjælpe mennesker tilbage til 
arbejde og en bedre livskvalitet efter syg-
dom eller tilskadekomst.

Screening og progressionsmåling
Forsikringsselskabet har mulighed for at 
screene skadesager ved hjælp af valide-
rede spørgeskemaer, som skadelidte be-
svarer digitalt. De anvendte spørgeske-
maer er baseret på vurderingsområder, 
som er beregnet til at udsige risikoen 
for længerevarende uarbejdsdygtighed. 
Spørgsmålsbatteriet har ikke kun fokus 
på helbred og barrierer, idet spørgsmå-
lene understøtter en ressourceorienteret 
tilgang. Infodesk præsenterer automatisk 
besvarelsen og skaber det bedst mulige 
beslutningsgrundlag for en effektiv ind-
sats. 

Infodesk viser ligeledes udviklingen ved 
at sammenholde besvarelsen med tidli-
gere målinger for de samme vurderings-
områder. 

Data, viden og værdi
Vores kunder skal opleve, at Infodesk 
bliver bedre til at levere data, viden og 
værdi. Derfor måler vi løbende på vores 
kunders tilfredshed. 
Kundetilfredshedsmålingerne afdækker 
tilfredsheden med systemet og evnen til 
at levere data og viden samt tilføre værdi 
til sagsbehandlingen. 

Infodesk scorer 75% (100 % = bedst) for 
IT løsningen, herunder brugervenlighed, 
overskuelighed, driftssikkerhed og ha-
stighed. På evnen til at integrere IT løs-
ningen i sagsbehandlingen og foretage 
brugertilpasning scorer Infodesk 80%. 
Infodesk scorer 85% på evnen til at ind-
samle og præsentere data. På evnen til at 
præsentere brugbar viden om klientens 
situation og progression scorer Infodesk 
83%. Infodesk scorer 80% på evnen til at 
tilføre værdi til sagsbehandlingen i forsik-
ringsselskaber. 

TECHNOLOGIES | INFODESK
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ALECA er en landsdækkende virksomhed, der arbejder med forebyggelse af sygdom og 

rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne.

Teamet består af socialrådgivere, psykologer og smertelæge. Vores fokus er, at sikre 

bedre rehabilitering til sygemeldte og tilskadekomne, så de kan opnå et bedre funktions- 

niveau og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.   

For nærmere information: 

Kontakt: Jakob Tarp Sørensen 
Direkte: +45 31423503
Mail: js@aleca.dk

ALECA ApS
Dronningensgade 23
5000 Odense C

Telefon: +45 31332011
Mail: aleca@aleca.dk
www.aleca.dk
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